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BİRİNCİ BÖLÜM
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Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını ve çalışmaları ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin
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) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

(c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

(ç) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörü’nü,

(d) Üniversite: Işık Üniversitesi’ni,

(e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 - (1) Merkezin amacı; Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve kurulacak
diğer fakülte ve ilgili birimlerin işbirliğine dayalı olarak, akademisyenlerin, öğrencilerin, me-
zunların ve idari kadroların yaratıcı düşünme, yenilikçi fikirler üretme ve bu fikirleri geliştirerek
projelendirme ve inovatif iş girişimlerini dönüştürme yetkinliklerini artırmaktır.

(2) Merkez, Üniversitede görev yapan akademik ve idari kadroları, Üniversite mezunları ve öğrencileri
ile özel ve kamu sektörü arasında iletişim ve işbirliği platformu yaratır, yapılacak ortak
çalışma ve projelerle Üniversite bünyesinde yüksek katma değer üretir, ekonomik faaliyet-
ler gerçekleştirir, kısa vadede Üniversitenin inovasyon ve girişimcilik kapasitesini artırmak
için çalışır, orta ve uzun vadede ise ulusal, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlar.

Faaliyet Alanları

MADDE 6 - (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
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(a) Yaratıcı düşünme, inovasyon ve girişimcilik konularında araştırma, eğitim, uygulama
yapmakta olan ya da ulusal politikaların oluşturulması süreçlerine dahil olan, ilgili kamu
ve özel sektör kuruluşları ile üniversitelerde farklı disiplinlerden bilim insanı ve uzmanların
işbirliğini, iletişimini, ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını,
yürütülmesini, konferans, kongre, seminer, sempozyum gibi etkinlikler ve bilimsel yayınlar
yapılmasını sağlamak,

(b) Yaratıcı düşünme, inovasyon ve girişimcilik konularında çeşitli düzeylerde eğitim prog-
ramları düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek,

(c) Üniversite ve lise öğrencilerine yaratıcı iş fikri geliştirme ve projelendirme konusunda
danışmanlık, proje mentörlüğü ve melek yatırımcı ile risk sermayesi desteklerinin sağlanmasına
yardımcı olmak,

(ç) Yaratıcı düşünme, inovasyon ve girişimcilik konularında üniversite ve lise seviyelerinde
eğitim içeriklerinin, modüllerinin ve materyalinin hazırlanmasına katkı sağlamak,

(d) Üniversite öğrencilerini, mezunlarını, akademik ve idari personeli ile girişimcileri, girişimcilik
konusunda teşvik etmek ve başarılı işletmeler kurmalarını sağlamak için gerekli becerilerle
donatmak,

(e) Girişimcilere, özellikle yeni girişimciler için ilk gelişim aşamalarında tavsiyelerde bu-
lunmak, KOBİ’ler ve değişik alanlarda faaliyet gösteren her büyüklükteki reel sektör ve
hizmet sektörü için girişimcilik alanında eğitim programları hazırlamak, sunmak ve bun-
ların iş planları hazırlamaları için katkıda bulunmak, mentörlük yapmak,

(f) Girişimciler ile sermaye sahipleri arasında, eğitim-öğretim odaklı işbirliğini kurmak ve
geliştirmek, başarılı girişimcileri incelemek ve sayılarının artmasını sağlamak,

(g) Sanayi, özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirmek,
ortak etkinlikler düzenlemek ve/veya projeler gerçekleştirmek,

(ğ) İnovasyon ve girişimcilik alanlarında ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortaklıklar
kurmak,

(h) Ulusal ve uluslararası düzeydeki girişimcilik ve inovasyon ile ilgili bilgi ağlarına katılım
sağlamak, seminer, kongre, çalıştay, sempozyum veya konferanslar düzenlemek ve Merke-
zin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası düzeyde hizmet vermesini sağlamak,

(ı) Sosyal girişimcilik kavramının toplumda yaygınlaştırılması için örnek sosyal sorumlu-
luk projelerini koordine etmek ve bunları hayata geçirmek,

(i) Kadın ve genç girişimciler için özel projeler üretmek ve bunların hazırlayacakları iş
planlarına ve girişimcilik projelerine mentörlük yapmak,

(j) Ulusal ve uluslararası inovasyon ve girişimcilik yarışmaları düzenlemek ve bu faaliyet-
lere katılacak öğrencilere, akademisyenlere ve girişimcilere destek olmak,

(k) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde 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 ve görevleri
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MADDE 8 - (1) Müdür, Yönetim Kurulunun önereceği, Merkezi oluşturan birimlerde konu ile ilgili çalışmalarda
bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten
Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere,
öğretim elemanları veya idari personel veya üniversite dışından inovasyon ve girişimcilik konu-
sunda deneyimli uzmanlar arasından önereceği bir kişi Rektör tarafından, Müdür Yardımcısı
olarak görevlendirir. Müdür gerektiğinde Rektörün onayı ile Müdür Yardımcısını değiştirebilir.

(2) Müdürün görevi şunlardır:

(a) Merkezi temsil eder,

(b) Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini
sağlar, denetim ile ilgili gerekli önlemleri alır,

(c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, bu toplantıların gündemini hazırlar ve top-
lantılara başkanlık eder,

(ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygular. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendir-
meleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi
hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar,

(d) Danışma Kurulunu olağan toplantılara ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır,
bu toplantıların gündemini hazırlar ve toplantılara başkanlık eder,

(e) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapar,

(f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlar ve Rektöre sunar.

(3) Müdürün yetki ve sorumlulukları şunlardır:

(a) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülme-
sinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının
alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(b) Müdürün altı aydan kısa süreli görevinden ayrılması durumunda Müdür Yardımcısı
yerine vekalet eder. Müdürün altı aydan fazla sürede görevden ayrılması durumunda
ise yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da
görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 - (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Işık Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü ve
Üniversitenin Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri
arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden
oluşur.

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle
yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda,
yılda en az iki defa olağan ve gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü ola-
rak toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya
katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

(a) Merkezin amaçları doğrultusunda uzun vadeli planları hazırlamak.

(b) Merkezin amaçları doğrultusunda yıllık çalışma planını, bütçe tasarısını ve yıl sonu
çalışma raporunu denetlemek ve onaylamak.

(c) Gerekli görüldüğü durumlarda görüş almak için çalışma grupları kurmak.

Danışma Kurulu ve görevleri
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MADDE 10 - (1) Danışma Kurulu, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından uygun görülen, Üniversite-
nin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalar
yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek ku-
ruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından iki
yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür
gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma
Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tartışılmasını
sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulunun başkanı Müdürdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 11 - (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.
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