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YÖNETMELİK 

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden: 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL VE KLİNİK 

ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deneysel ve Klinik Araştırmalar 

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve çalışma şekline ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deneysel ve Klinik Araştırmalar Uygulama 

ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Ünitesi: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deneysel ve Klinik 

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin Deney Hayvanları ünitesini, 

c) Genel Araştırma Laboratuvarı: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deneysel ve Klinik Araştırmalar Uygulama 

ve Araştırma Merkezinin Genel Araştırma Laboratuvarını, 

ç) İMÜ-HADYEK: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu, 

d) Merkez (DEKAM): İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deneysel ve Klinik Araştırmalar Uygulama ve 

Araştırma Merkezini, 

e) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

f) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü, 



g) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini, 

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Deney hayvanları ile ilgili bilimsel araştırmaların altyapısını oluşturmak ve geliştirmek. 

b) Deney hayvanları ve/veya her türlü biyolojik materyalle yürütülecek araştırma ve uygulamaları teşvik 

etmek, desteklemek ve bu araştırma ve uygulamalar için danışmanlık hizmeti vermek. 

c) İMÜ-HADYEK talebi doğrultusunda eğitim faaliyetlerinde bulunmak, buna ilişkin altyapının 

oluşturulmasıve desteklenmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak. 

ç) Araştırma ve uygulamalar için kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

d) Mevcut deneysel modellerin uygulanmasını, geliştirilmesini, yeni deneysel modeller oluşturulmasını ve 

patent çalışmalarını desteklemek. 

e) Üniversitenin vizyon ve misyonuna uygun lisans eğitimini ve lisansüstü eğitimi destekler şekilde eğitim, 

tanıtım ve ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerini yürütmek. 

f) Proje ve kaynak oluşturmaya ilişkin çalıştaylar düzenlemek. 

g) Tıp bilimlerinin ve biyolojik bilimlerin sosyal bilimlerle ve kişilerle birlikteliğini sağlayacak ortam ve 

işbirliklerinin organizasyonunu desteklemek. 

ğ) Türkiye’de araştırmaların hipotez aşamasından başlayıp temel ve klinik araştırmalar dahil bilginin ürüne 

dönüşmesi aşamasına kadar olan süreçlerin hepsini birlikte kapsayan bir translasyonel araştırma merkezinin 

altyapısınıhazırlamak. 

h) Translasyonel araştırma merkezlerinde istihdam edilmek üzere yardımcı elemanların yetiştirilmesi için 

gerekli eğitim ve uygulama faaliyetlerini desteklemek. 

ı) Biyolojik bilimler ile mühendislik bilimleri arasında işbirliği ortamları ve ortak çalışma alanları oluşturmak. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre araştırmalarda kullanılacak denek türlerini belirlemek, üretmek, sağlıklı ve 

uluslararası standartlara uygun yaşam ve deney alanları oluşturmak. 

b) Merkezin amaçlarına ilişkin altyapının oluşturulması için yenilikleri takip etmek amacıyla ulusal ve 

uluslararası işbirlikleri oluşturmak. 



c) Araştırmaların uluslararası etik standartlar ve İMÜ-HADYEK tarafından belirlenecek standartlara uygun 

yürütülmesini sağlamak. 

ç) Merkezin tıp, eczacılık, diş hekimliği, mühendislik, fen bilimleri ve benzeri ilişkili bilim dallarıyla ortak 

kullanıma uygun altyapıyı hazırlamak. 

d) Etik ve bilimsel altyapı eğitimlerini yapmak veya yaptırmak. 

e) Kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarla birlikte Üniversite- kamu-sanayi işbirliğini 

sağlayacak uygun araştırma geliştirme faaliyetlerini organize etmek. 

f) Merkezin amaçlarına uygun iletişim ve kütüphane altyapı hizmetlerini geliştirmek. 

g) Ulusal veya uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel değişimi; misafir ulusal veya 

uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel faaliyetleri için uygun altyapı ve hizmet 

ortamlarınıoluşturmak ve bu kişileri eğitim ve/veya mali açılardan desteklemek. 

ğ) Ulusal ve/veya uluslararası ortak projeler yapmak. 

h) Yeni deneysel model ve özgün eğitim-araştırma materyali oluşturma faaliyetlerini organize etmek ve/veya 

desteklemek. 

ı) Türkiye’de bir translasyonel araştırma merkezi kurulumu için uluslararası örnekleri incelemek ve kurulum 

için her türlü hazırlık faaliyetini yürütmek. 

i) Ulusal ve uluslararası toplantı ve organizasyonlar düzenlemek. 

j) Merkezin amaçlarına uygun konularda Üniversite içinde, ulusal veya uluslararası yarışmalar düzenlemek 

ve/veya ödüller vermek. 

k) Merkezin ürettiği her türlü bilimsel ve teknik araştırma sonuçlarını, keşifleri, yenilikleri, teori ve hipotezleri 

bilimsel rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, fotoğraf, slayt, multimedya ürünü ve benzeri 

eserler şeklinde yayımlamak. 

l) Merkezin amaçlarına uygun olarak kültürel miras veya varlıklara ilişkin gerekli koruma, geliştirme, yayma 

ve/veya modern bilime kazandırma faaliyetlerinde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 



MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, deney hayvanları ile ilgili araştırma alanlarında yayınları olan, 

diğer akademik faaliyetleri yanında, laboratuvar çalışmalarında da tecrübesi olan Üniversitenin doçent veya profesör 

unvanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. 

(2) Müdürün teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak Rektör 

tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. 

(3) Müdüre, görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdür tarafından belirlenen Müdür yardımcılarından 

biri, Müdür yardımcıları da bulunmadığı durumda Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. 

(4) Müdürün görev süresinin dolması, altı aydan daha uzun süre için Üniversite dışında tam zamanlı olarak 

görevlendirilmesi veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda Müdür yardımcılarının da görevi sona 

erer. Aynı usulle yeni Müdür görevlendirilinceye kadar Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden 

bir öğretim üyesi vekâleten Müdür olarak görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür veya Müdür yardımcıları yeniden 

görevlendirilebilirler. 

(5) Müdür aynı zamanda Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Ünitesinin de müdürlüğünü yapar. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek. 

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek. 

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunda alınan kararları uygulamak. 

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlere ilişkin tasarrufta bulunmak, bütçe tekliflerini Rektörlüğe 

sunmak. 

d) Merkez faaliyetlerine ilişkin kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak. 

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Merkezin 

faaliyetlerinin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve kaynak sağlanması için girişimlerde 

bulunmak. 

f) Yıllık faaliyet programlarını ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim 

Kurulunca değerlendirilen faaliyet programlarını her takvim yılının başlangıcından bir ay önce, faaliyet raporlarını ise 

her takvim yılının sonunu takiben iki ay içinde Rektörlüğe sunmak. 

g) Müdür yardımcılarının görev ve faaliyetlerini düzenlemek. 

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır: 

a) Müdürün gözetim ve denetimi altında Müdürün verdiği görevleri yerine getirmek. 

b) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve İMÜ-HADYEK başkanı ile Merkezin 

faaliyet alanları ile ilgili konularda veya deney hayvanları ile 



ilgili çalışması olan Üniversite öğretim üyelerinden/elemanlarından olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim 

Kurulu üyeleri; Müdürün teklifi ile Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez, Müdürün daveti üzerine, Müdür tarafından belirlenen 

gündemle, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulu gereken hallerde aynı usulle olağanüstü toplanabilir. 

(3) Gerektiğinde Yönetim Kurulu toplantılarına, Müdür tarafından düşünce ve deneyimlerinden yararlanılmak, 

görüşleri alınmak ve Merkez faaliyetleri hakkında kendilerine bilgi verilmek üzere, oy hakkı olmadan Danışma 

Kurulu üyeleri davet edebilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin amaçlarına uygun faaliyetlere ilişkin kararlar almak. 

b) Merkezin faaliyet plan ve programını belirlemek. 

c) Merkezin yıllık program ve bütçe tasarısını hazırlamak. 

ç) Merkez tarafından verilecek hizmetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek. 

d) Translasyonel araştırma merkezi çalışmalarını desteklemek ve takip etmek. 

e) Merkez bünyesinde yeni araştırma laboratuvarları oluşturulmasına karar vermek. 

f) Rektörlüğe sunulacak yıllık faaliyet programları ve raporlarını değerlendirmek ve onaylamak. 

g) Müdürün gündeme getireceği konularda karar almak. 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve İMÜ-HADYEK Başkanı ile Üniversitenin 

veya istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim üyeleri/öğretim elemanları veya diğer kamu ve/veya özel araştırma 

kuruluşlarında çalışan bilim insanları arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile 

görevlendirilen oniki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti ile toplanır. 

Danışma Kurulunun görevi 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde 

görüş ve önerilerde bulunmaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 

13 üncümaddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. 



Demirbaş ve ekipmanlar 

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, 

ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

  
 


