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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE İLERİ TEKNOLOJİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç̧, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç̧ ve Kapsam  

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; 24.09.2017 tarih ve 30190 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (Merkez) Yönetmeliği’ne istinaden Merkez’e sunulan proje önerilerinin 

değerlendirilmesi, kabulü, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi konularında Yönetim 

Kurulu ile Danışma Kurulu’nun faaliyetlerini, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.  

 

Dayanak  

MADDE 2 - Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 
MADDE 3 - Bu Yönergede geçen;   

 

a) Araştırmacı: Proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde gösterilen; İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi öğretim elemanlarını, proje konusu ile ilgili olarak İstanbul Medeniyet 

Üniversitesinde lisansüstü̈ öğrenim görmekte olan öğrencileri ve Merkez Yönetim Kurulunun 

araştırma izni verdiği kişileri, 

 

b) Danışma Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve 

Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu, 

 

c) Enstitü: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü, 

 

d) Merkez (İMÜ-BİLTAM): İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama  

ve Araştırma Merkezini, 

 

e) Müdür: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürünü, 

 

f) Proje Önerisi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime katkı yapması, ülkenin bilimsel 

ve/veya teknolojik kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim 

kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da 

yapılabilecek projeleri,  

 

g) Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim elemanlarını,  
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h) Proje Eş Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi kadrosunda olmayan kişileri,  

 

i) Protokol: İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Proje Yürütücüsü arasında akdedilen protokolü, 

 

j) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü̈, 

 

k) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu, 

 

l) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini, 

 

m) Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Araştırma Merkezi 

Yönetim Kurulunu 

 

ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Proje Önerilerinin Kabulüne Dair Genel Esaslar 

 

Yönetim Kurulunun Proje Önerilerinin Kabulüne Dair Yetki ve Görevleri 

MADDE 4 - (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a) Proje önerileri başvuru ve değerlendirme takvimini hazırlayarak ilan eder, 

b) Projelerle ilgili formları hazırlayarak proje başvurusunda bulunacak kişilere duyurur, 

c) Danışma Kurulu tarafından olumlu görüş bildirilen projeler hakkında nihai kararı verir, 

d) Proje başvuru ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak kriterleri Üniversitenin bilim 

politikaları doğrultusunda belirler,  

e) Kamu ve/veya özel sektör tarafından desteklenen projeler hariç olmak üzere, işbu Yönergenin 

8. maddesine göre yapılacak değerlendirme neticesinde projelerin desteklenip 

desteklenmeyeceğine dair nihai karar verir.  

f) İMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından kabul edilmiş tez önerilerinin laboratuvar çalışması 

gerektirdiği hallerde, işbu Yönergenin 6. maddesinde belirtilen alanlarda ve nitelikte olmaları 

kaydıyla söz konusu tezlerin laboratuvar çalışması gerektiren kısmının İMÜ-BİLTAM bünyesinde  

yürütülmesi yönündeki talepleri karara bağlar.  

g) Protokol ve iş bu Yönerge maddelerine aykırı durumlarda alınacak tedbirlere karar verir,  

h) Her yılın sonunda, desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler 

hakkında Rektörlüğe rapor sunar.  

 

Danışma Kurulunun Proje Önerilerinin Kabulüne Dair Yetki ve Görevleri 

MADDE 5 - (1) Danışma Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

a) Yönetim Kurulu tarafından gönderilen İMÜ-BAP destekli proje önerilerini değerlendirir ve 

hazırladığı değerleme raporunu Yönetim Kuruluna iletir, 

b) Yürütülmekte olan projelere yönelik, proje yürütücülerinden 12(oniki) ayda bir alınan ve 

projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları inceler. Gerekli görmesi durumunda, konunun 

uzmanlarının görüşlerine de başvurur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Proje Türleri 

 

MADDE 6 - Merkez tarafından desteklenen projeler; özellikle tıp, moleküler biyoloji ve genetik, 

fizik, kimya, biyomühendislik, biyomedikal, büyük veri, derin öğrenme, nesnelerin interneti, akıllı 

şehirler, yapay zeka, robotik, savunma sanayi, uydu haberleşme, yenilenebilir ve sürdürülebilir 

enerji kaynakları, elektrikli araçlarda batarya teknolojisi, deprem, afet ve uygulama alanlarında ve 

Üniversite tarafından belirlenen öncelikli alanlarda yürütülen, özgün, yenilikçi, rekabetçi ve katma 

değeri yüksek projelerdir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuru ve Değerlendirme 

 

Proje Başvurusu  

MADDE 7 - Başvuru koşulları işbu Yönergenin ekinde yer alan Ek-1’de belirlenmiştir.  

 

Projelerin Değerlendirilmesi  

MADDE 8 - Yönetim Kuruluna sunulan proje önerileri, Yönetim Kurulu’nun atayacağı Merkez 

bünyesinde görevli bir akademisyen tarafından ön incelemeden geçirilir. Ön inceleme, proje 

önerisinin işbu Yönergenin ekinde yer alan başvuru usulü ve esaslarına uyulup uyulmadığı 

yönünden yapılır. Ön incelemeden geçen öneriler, değerlendirmesi için Danışma Kurulu’na 

gönderilir. Danışma Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme raporları Yönetim Kurulu’na 

sunulur. Yönetim Kurulu projenin desteklenip desteklenmeyeceğine ilişkin nihai kararı verir. 

Kamu ve/veya özel sektör tarafından desteklenen projeler ise, işbu Yönergenin 6. maddesinde 

belirtilen alanlarda ve nitelikte olmaları kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından doğrudan karara 

bağlanır. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Projelerin Yürütülmesi ve İzlenmesi 

 

Proje Protokolü̈  
MADDE 9 - (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilmesi yönünde Yönetim Kurulu tarafından karar 

alınan projeler için, Üniversite ile proje yürütücüsü arasında bir protokol hazırlanır. Proje 

yürütücüsü, protokolde yer alan hususlara uymakla yükümlüdür.  

 

(2) Projelerin başlama tarihi olarak laboratuvarın tahsis edildiği tarih kabul edilir.  

 

Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması 

MADDE 10 - (1) Projeler protokolde belirlenen süre içerisinde tamamlanır. Projelerin protokolde 

belirlenen sürede bitirilememesi halinde durum gerekçeli olarak Yönetim Kurulu’na bildirilir ve 

Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunulur. 

(2) Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri 

kapsayacak şekilde uzatılabilir.  
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Sonuç Raporu  

MADDE 11 - Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 3(üç) ay içerisinde,  

proje sonuçlarını içeren ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen formata uygun olarak 

hazırlanmış̧ “Proje Sonuç̧ Raporunu”, tez projesi yürütücüsü ise tezin elektronik ortamdaki 

nüshasını, Yönetim Kuruluna sunar. Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış̧ 

tezler de sonuç raporu olarak kabul edilebilir.  

 

Sonuçların Duyurulması 

MADDE 12 - Merkez bünyesinde yürütülen (Üniversite harici herhangi bir kurum veya kuruluş 

tarafından desteklenen projeler de dahil olmak üzere) projeler kapsamında gerçekleştirilen her 

türlü yayınlarda, “Bu çalışma İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama 

ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenmiştir. Proje Numarası: ...” şeklinde veya benzer anlama 

gelecek şekilde (yayının yayınlandığı dilde) bir ibarenin bulunması zorunludur.  

 

Merkez ve/veya İMÜ-BAP Tarafından Desteklenen veya Buralarda Yürütülen Projelerde 

Geliştirilen Buluşlar Üzerindeki Hak Sahipliği  

MADDE 13 - (1) Merkez ve/veya İMÜ-BAP tarafından desteklenen veya buralarda yürütülen 

projelerde geliştirilen ve patent veya faydalı modelle korunabilir nitelikteki buluşlar, buluşu 

yapan/yapanlar tarafından gecikmeksizin yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirilir. Yönetim 

Kurulu, Üniversitenin hak sahipliğini talep edip etmediğini dört ay içinde buluşçulara bildirir. Hak 

talep edilmeyen buluşlar serbest hale gelir. 

 

(2) Hak talebi üzerine buluştan doğan haklar Üniversiteye geçer. Bu durumda Üniversite, 6769 

sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 121. maddesi uyarınca patent veya faydalı model başvurusu 

yapar.  

 

(3) Başvuruda buluşçunun/buluşçuların adı/adları belirtilir. 

 

(4) Buluştan elde edilen gelirin 1/3’ü buluşçuya/buluşçulara verilir. Üniversitenin payı, bütçeye 

özgelir kaydedilir. Bu gelir başta bilimsel araştırmalar olmak üzere Üniversitenin ihraçlarının 

karşılanmasında kullanılır. Ar-Ge, patent tescil işlemleri ile ticarileştirme faaliyetleri için yapılan 

harcamaların finansmanına öncelik verilir. 

 

(5) Üniversitede geliştirilen diğer buluşlara 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanır. Diğer buluşların bildirimi de Yönetim Kuruluna yapılır. 

 

(6) Üniversitede geliştirilen tasarımlara 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun ilgili hükümleri 

uygulanır. Şu kadar ki anılan Kanunun 74/2. maddesi gereği tasarımcıya ödenecek bedel %50’dir. 

 

Merkez Bünyesindeki Laboratuvar ve/veya Makine/Teçhizatın Üçüncü Kişilerce Kullanımı 

MADDE 14 - Laboratuvarların üçüncü kişilerce kullanımı Yönetim Kurulu’nun iznine tabidir. 

Makine-teçhizatın üçüncü kişilerce kullanımı ise Müdür’ün iznine tabidir. Her iki halde de 

kullanım sorumlu uzman nezaretinde ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücret mukabilinde 

gerçekleşir.  

 

Genel Hükümler 
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MADDE 15 - (1) Proje kapsamında sağlanan finansman ile alınan makine, teçhizat ve 

donanımların kullanım hakkı proje süresince proje yürütücüsüne aittir. Söz konusu makine-

teçhizatlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin zimmetinde olacak şekilde 

proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; bunların korunmasından, bakım ve onarımından 

proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan projelere ait makine ve teçhizatların zimmeti 

Merkez’e geçecektir.  

 

(2) Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri, projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 

5(beş) yıl süreyle saklamak zorundadır.  

 

(3) Mücbir sebeplere binaen projenin normal süresinde bitirilememesi durumunda Yönetim 

Kurulu ek süre tanıyabilir.  

 

MADDE 16 – 

Merkez’in Kaynakları 

Biltam bünyesinde yürütülen dış kaynaklı projelerden doğan Rektörlük payının yüzde onu 

Merkez’e tahsis edilir.  

 

Yaptırımlar  

MADDE 17 - Bu Yönergede sayılan projeler ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara aykırı 

tutum, davranış ve uygulamalar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. madde hükümleri 

uygulanacaktır.  

 

Yürürlük  

MADDE 18 - İlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu Yönerge, Senato tarafından 

onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

MADDE 19 - Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 

Geçici Madde – Merkez bünyesinde hâlihazırda faaliyet gösteren laboratuvarların, (deney 

hayvanları laboratuvarı (DEHAL) ve tütün ve tütün mamulleri laboratuvarı (TTML) hariç olmak 

üzere) işbu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde başvuru sürecini 

tamamlamaları gerekmektedir.  
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EK-1 

Proje Önerisi Başvuru Usulü ve Koşulları 

 

 

1. Başvuru Koşulları 

Aşağıdaki belgeler Başvuru Öneri Formu’na eklenmelidir:  

a) Proje yürütücüsü veya proje eş-yürütücüsünün İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin kadrolu 

öğretim elemanı olması, 

b) Yönergenin 6.  maddesinde belirlenen öncelikli alanlardan olması, 

c) Proje yürütücüsü, proje eş-yürütücüsü ve/veya projede yer alan diğer araştırmacılar daha önce 

Etik Kurul’dan ret kararı almışlarsa, karar ile gerekçesi.  

 

2. Başvuru Usulü 

Proje önerileri Merkez’in adresine elden teslim edilmeli, ayrıca “pdf” dokümanı olarak 

biltam@medeniyet.edu.tr e-posta adresine yollanması gerekmektedir. Başvuru paketinde 

aşağıdaki belgelerin yer alması zorunludur: 

a) Proje Öneri Formu (pdf formatında). (Kamu ve/veya özel sektör tarafından desteklenen 

projelerde Proje Öneri Formu doldurulmasına gerek bulunmamaktadır.)  

b) Maddi destek sağlanan kurum veya kuruluştan alınan Destek Kabul Belgesi.  


