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YÖNETMELİK

İst�nye Ün�vers�tes�nden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İst�nye Ün�vers�tes� B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırmalar Uygulama

ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve
çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İst�nye Ün�vers�tes� B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırmalar Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve
çalışma şekl�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Enst�tü: İst�nye Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Enst�tüsünü,
b) Merkez (İSÜBİTAM): İst�nye Ün�vers�tes� B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırmalar Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: İst�nye Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: İst�nye Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Ün�vers�te bünyes�nde bulunan mevcut araştırma laboratuvarları, merkezler ve benzer b�r�mler �le �ş b�rl�ğ�

�çer�s�nde hareket etmek, Merkeze a�t araştırma-gel�şt�rme �mkânlarını Ün�vers�teye bağlı b�r�mler�n kullanımına
açmak.

b) Ün�vers�tede yürütülen araştırma-gel�şt�rme faal�yetler�n�n kal�tes�n�n arttırılmasına yönel�k, Merkez
�çer�nde bulunan �ler� araştırma c�hazlarının h�zmete sunulmasını sağlayarak Ün�vers�ten�n katma değer� yüksek,
n�tel�kl� araştırma-gel�şt�rme projeler�n� alab�lecek temel altyapıyı sağlamak.

c) Ün�vers�teler, uygulama ve araştırma merkezler�, sanay�, kamu kurum ve kuruluşları �le k�ş�ler�n anal�z
�ht�yaçlarını Merkez�n olanakları ölçüsünde karşılamak, sanay� ve ün�vers�teler �le d�s�pl�nler arası ortak b�l�msel ve
teknoloj�k projelere tekn�k altyapı sunmak.

ç) Yurt �ç� ve yurt dışındak� benzer merkezlerle �let�ş�m kurmak, l�sansüstü eğ�t�mde kurs ve programlar
düzenleyerek k�ş�ler�n gel�ş�m�ne katkı sağlamak, oluşturulan b�lg� b�r�k�m�n� düzenl� aralıklar �le yaymak.

d) Merkezde bulunan c�hazların teknoloj�k gel�şmelere uygun olarak gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Merkez�n �mkanları dâh�l�nde ün�vers�teler, uygulama ve araştırma merkezler�, sanay�, kamu kurum ve

kuruluşları ve üçüncü şahıslardan gelecek anal�z ve araştırma-gel�şt�rme talepler�n� gerçekleşt�rmek.
b) Merkez�n akred�tasyon çalışmalarını gerçekleşt�rmek, laboratuvarlarda bulunan c�hazların kal�brasyonlarını

güncel ve akred�tasyona uygun şek�lde bulundurmaya yönel�k çalışmalarda bulunmak.
c) Merkez�n çalışma alanına g�ren eğ�t�m, sem�ner, sempozyum, kongre, konferans g�b� b�l�msel etk�nl�kler

düzenlemek ve d�ğer kurum ve kuruluşlarda düzenlenen etk�nl�klere katılmak.
ç) Enst�tüde yapılacak l�sansüstü ve d�ğer araştırmalarda Merkez�n laboratuvar, donanım ve d�ğer

olanaklarından yararlanılmasını sağlamak.
d) Ün�vers�te, kamu kurumları ve özel kuruluşların gereks�n�m duyduğu araştırmaları gerçekleşt�rmek.
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e) Teknoloj�k gel�şmeler� sürekl� �zleyerek laboratuvardak� c�hazların günün koşullarına uygun olarak
gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.

f) Merkez�n �ht�yacı olan elemanların yurt �ç�nde ve yurt dışında yet�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar yapmak ve
yurt dışından bu amaçla gelecek k�ş�lere olanak hazırlamak.

g) Merkez�n ulusal ve uluslararası tanıtımını gerçekleşt�rmek, faal�yet alanına uygun kurum ve kuruluşlar �le �ş
b�rl�ğ� yapmak.

ğ) Alanında uzmanlaşmış b�l�m adamı ve personel yet�şt�rmek.
h) Rektör tarafından Merkez�n amaçlarına uygun olarak ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından sağlık �let�ş�m� konusunda deney�ml� Ün�vers�te öğret�m üyeler�

arasından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r ve lüzumu hal�nde
görevlend�r�ld�ğ� usule uygun olarak görevden alınab�l�r.

(2) Müdür, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından b�r k�ş�y�
Müdür Yardımcısı olarak görevlend�rmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdür �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde
çalışır ve Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olur. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına Merkez� yönet�r.
Müdürün görev� sona erd�ğ�nde Müdür Yardımcısının da görev� sona erer. Müdürün geç�c� olarak görev�nden
ayrılması hal�nde yer�ne Müdür Yardımcısı, onun da bulunmadığı zamanlarda �se Yönet�m Kurulu üyeler�n�n en
kıdeml�s� vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yen� Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkez�n amaçları doğrultusundak� çalışmaların düzenl� b�r şek�lde

yürütülmes�nden, Merkez�n tüm etk�nl�kler�n�n gözet�m ve denet�m�nden ve bu konularda gerekl� önlemler�n
alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez�n amaçları doğrultusunda çalışmalarını düzenl� b�r şek�lde yönetmek ve Merkez� tems�l etmek.
b) Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� planları hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra

Rektöre b�lg� vermek.
c) Çalışma konuları �le �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� çalışmaları yapmak.
ç) Merkezde görev yapacak personel�n görevlend�r�lmes� �le �lg�l� tekl�fler� Rektöre sunmak.
d) Her eğ�t�m-öğret�m yılı sonunda Merkez çalışmaları hakkında faal�yet raporu düzenlemek ve Yönet�m

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
e) Merkeze bağlı tüm �dar�, tekn�k ve araştırmacı personel�n yönet�m, denet�m ve genel gözet�m�n� yapmak,

çalışma düzen�, nöbet, kıyafet, d�s�pl�n ve başarı durumlarının değerlend�r�lmes�n� sağlamak.
f) Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek.
g) Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Merkez�n çalışma alanı �le

�lg�l� öğret�m elemanları arasından Ün�vers�te bünyes�nde bulunan fakültelerden b�rer tems�lc� olmak üzere Müdür
tarafından öner�len ve Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�len en çok on üyeden oluşur. Süres� b�ten üye yen�den
görevlend�r�leb�l�r. Herhang� b�r nedenle görev�nden ayrılan üyen�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere aynı
yöntemle yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu yılda b�r kez olağan ve gerekt�ğ�nde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzer�ne salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le alınır. Üç kez arka arkaya veya toplam beş
kez mazerets�z olarak toplantıya katılmayan üyen�n üyel�ğ� düşmüş sayılır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler� ve yönet�m� �le �lg�l� konularda karar almak.
b) Merkez�n çalışmaları �le �lg�l� plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
c) Merkez�n çalışma �lkeler�n� bel�rleyen yönergeler hazırlamak.
ç) Araştırma, uygulama ve yayım konularında projeler� değerlend�r�p öner�lerde bulunmak.
d) B�r öncek� yıla a�t faal�yet raporunu değerlend�rmek, b�r sonrak� döneme a�t çalışma raporunu hazırlamak

ve raporları Rektöre sunmak.
e) Merkez�n mal� �şlemler� �le gel�r ve g�der denges�n�n koord�ne ed�lmes�ne destek olmak.
f) Müdürün, yönet�m �le �lg�l� get�receğ� konularda karar almak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Laboratuvar sorumluları ve görevler�
MADDE 12 – (1) Laboratuvar sorumluları; Ün�vers�ten�n akadem�k veya �dar� personel� arasından Müdürün

öner�s� ve Rektörün onayı �le görevlend�r�l�r.
(2) Laboratuvar sorumluları, Merkez bünyes�nde oluşturulan alt laboratuvar b�r�mler�ndek� c�hazların amacına

uygun olarak �şlet�lmes�nden, korunmasından, bakımından ve kullanıcılara Merkez olanakları dah�l�nde güvenl� b�r
şek�lde h�zmet vermes�nden sorumludurlar.

Personel �ht�yacı
MADDE 13 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes� uyarınca, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�len personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato

kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İst�nye Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


