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İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME MERKEZİ İŞLETME YÖNERGESİ 

Madde 1 – İKÜ Kuruluş, Örgütlenme ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 19’ncu maddesine göre, İKÜ AR- 

GE Merkezi kurulmuştur. Bu merkezin ana amacı, üniversitemizle kamu ve özel kurumların veya 

kuruluşların işbirliğini geliştirmek ve bilimsel araştırmalara mali destek sağlamaktır. 

Madde 2 – AR-GE Merkezi’nin başlıca çalışma alanları, bilimsel araştırmalar yapmak, uygulamalı 

projeler hazırlamak, eğitim projeleri gerçekleştirmek, her türlü sanatsal ve kültürel etkinliği organize 

etmek, bilimsel yayın faaliyetlerinde bulunmak, bilimsel görüş vermek veya danışmanlık vb. 

hizmetleri yapmak, söz konusu çalışma alanlarıyla ilgili olarak laboratuvar araç gereçleriyle mal ve 

hizmet üretiminde bulunmaktır. 

Madde 3 – AR-GE’nin organları, Müdür, Proje Değerlendirme Komitesi ve ilgili Proje 

Yöneticileridir. 

Madde 4 – Müdür, Rektör tarafından, üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından atanır. 

Müdür, merkezle ilgili idari ve yönetim hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Rektör tarafından kurulan 

Proje Değerlendirme Komitesine de başkanlık eder. Müdür Proje Değerlendirme Komitesi tarafından 

değerlendirmeye tabi tutulan proje ve danışmanlık önerilerini Rektörün onayına sunar. 

Madde 5 - Proje Değerlendirme Komitesi, Rektör tarafından atanacak 2 Öğretim Üyesi ile Müdür’den 

oluşur. Proje Değerlendirme Komitesi her türlü proje ve danışmanlık önerilerini değerlendirmeye tabi 

tutar ve görüş bildirir. 

Madde 6 – Gelirlerin dağılımında aşağıdaki esaslar göz önünde tutulur. Proje gelirlerinin 

paylaştırılması “Maliyet Esası”na göre yapılır. Proje Yöneticisi, proje ile ilgili olarak, bir proje 

maliyeti hesaplar. Bu maliyet bedeli dikkate alınarak Proje için tespit edilen bedele KDV eklenerek 

fatura edilir. Bu fatura bedeli üzerinde doğrudan bu projenin gerçekleştirilmesi için katlanılan deney, 

ölçüm, test v.b laboratuvar giderleri ile sarf malzemesi, kırtasiye, yol, idari kadro fazla mesai ödemesi, 

demirbaş v.b giderler düşülerek bulunan tutarın %75’i projede görev alan öğretim elemanları arasında 

paylaştırılır. Projede görev alan öğretim elemanlarına yapılacak ödemelerden, vergi ve sosyal güvenlik 

yasasından kaynaklanan tüm yükümlülükler kesilerek kendi adlarına vergi dairesi ve SGK kurumuna 

ödenir. 

Danışmanlık, bilirkişilik, rapor onayı, mesleki kontrollük, yönetim kurulu üyeliği gibi bireysel 

etkinliklerde proje yöneticisi o görevi üstlenen öğretim üyesi veya öğretim görevlisidir. Bu çeşit 

faaliyetlerden sağlanan gelirlerin dağıtımı da yukarıda ki esaslar çerçevesinde yapılır. 

Madde 7 – Madde 2’de zikredilen hizmetlerden elde edilecek gelirler İKÜ AR-GE Merkezi hesabına 

yatırılır. 

Madde 8 – Bu Yönerge, İKÜ Mütevelli Heyeti tarafından yürütülür. 

Madde 9 – Bu Yönerge, İKÜ Mütevelli Heyeti’nin onayından sonra geçerlidir. 
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