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USUL VE ESASLAR

niniNci göLüvI

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu usul ve esaslar Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve

Biyoteknoloji Enstitiisünün yönetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları ilgili mevzuatlar

çerçevesinde tanımlar.

Kapsam

MADDE 2 - (|) Bu usul ve esaslar Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve

Biyoteknoloji Enstitüsü'ntin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlannın

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hüki.imleri kapsar.

MADDE 3 - (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a) Üniversite: Bezmialem Vakıf Üniversitesini,

b) Enstitü: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji

Enstitiisü'nü,

c) Mütevelli Heyeti; Bezmialem Vakıf Üniversitesini Mütevelli Heyeti'ni

d) Rektör: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü'nü,

e) Müdür: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü

Enstitİi Müdürü'nü,

0 Yönetim Kurulu: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji

Enstittisü yönetim kurulunu,

g) Bilimsel Danışma Kurulu: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve

Biyoteknoloji Enstitüsü Danışma Kurulunu ifade eder.



iriNci nöı,üvı

Enstitünün Amacı ve Faaliyet Alanları

Enstitünün amact

MADDE 4 - (l) Enstitti'nün amacı; Tıp, Biyoloji ve Biyoteknoloji alanlarında;

a) Bilgi Üretimi: Enstittinün en temel iımacı sağlık, biyoloji ve biyoteknoloji

konularında yeni, modern ve kaliteli bilgi tiretimidir. Bu kapsamda yapılacak ttim

araştırma geliştirme faaliyetleri, bilgi üretimi amacına yönelik olacaktır.

b) Eğitim: Enstitü sağlık, biyoloji ve biyoteknoloji alanlarında lisansüstti seviyede,

teorik ve pratik eğitim verilmesinde görev yapacaktır. Burada amaç, dünyadaki en

ileri seviye bilgi ve uygulamaları içeren nitelikteki bir eğitimdir. Bu eğitim, BVÜ
bünyesindeki faki.ilte ve enstitülerde kayıtlı öğrenciler için olabileceği gibi, Enstiti.i

yönetiminin uygun göreceği tüm öğrencilere de açık olacaktır.

c) Translasyonal Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri; Enstitü geliştireceği veya halen

geliŞtirilmiş ve yayınlanmış olan verilerden yola çıkarak, güniimüzün problemlerine

Çözüm potansiyeline sahip translasyonal araştırmalar yapacak; mevcut bilginin klinik
ve pratik alanlara uygulanması olarak adlandırılabilecek aktiviteleri yürütecektir. Bu

amaÇ kapsamında, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji

Enstitüsü, çabalannın önemli bir kısmını translasyonal alanda etkin kılacak ve

mevcut bilgi birikiminin pratik klinik uygulamalara dönüştürülebilmesi ve

uYarlanabilmesi, biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi, bu yönde patentlerin

hedefl enmesi Enstitünün öncel ikli faal i yet alanl arından biri s i olacaktır.

Enstitünün faaliyet alanlarr

MADDE 5 - (l) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Sağlık, biYoloji, biyoteknoloji ve alanlarında ileri düzeyde bilimsel araştırma

faaliyetleri yürütmek ve yürütiilmesine destek olmak,

b) FaaliYet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek,

c) Bilgi birikimi ve laboratuvar imkAnlarını kullanarak, BVÜ başta olmak izere kamu
ve özel sektör kuruluşlarının sağlık, biyoloji ve biyoteknoloji alanında ihtiyaç
duyacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek,



d) Moleki.iler ve biyoteknoloji yöntemleriyle elde edilmiş, ülke ihtiyaçlarına uygun,

katma değeri yüksek ürünlerin laboratuvar veya pilot ölçekte üretimini sağlamak

veya endüstriyel boyutta üretimine bilimsel açıdan destek olmak.

üçüNcü nöı,üıvı

Enstitünün Organları ve Görevleri

Enstitünün Organları

MADDE C (1) Enstitiinün organları Enstitii Müdür, Müdür Yardımcısı, Enstitii

Yönetim Kurulu ve Bilimsel Danışma Kuruludur.

Enstitü Müdürü

MADDE 7- (L) Rektörün teklifi ile Mütevelli heyet tarafindan atanır ve Rektör

tarafindan görevlendirilir. Enstitii Müdürünün görev süresi üç yıl olup , süresi bitince

yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün Görevleri

MADDE 8- (l) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Enstitünün amaçlarına ulaşması yönünde gerekli her türlü tedbiri almak ve gayret

göstermek,

b) Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli

çalışmayı sağlamak,

c) Enstitünün diğer birimler, kuruluşlar ve üst yönetim ile ilişkilerini düzenlemek,

temsil görevini yerine getirmek,

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

e) Enstitti'ye bağlı personelin ve fiziki altyapının, Enstitü'ntin amaçları doğrultusunda

çalışmasını sağlamak,

f) Enstitii'nün geleceğe yönelik politikalarırun ve planlarının oluşturulması için gerekli

çalışma ve araştırmaları yaptırmak

g) Enstitii'de yiirütülen çalışmalarda insan sağlığı ve çevrenin korunması ile ilgili
hususlarda gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,

h) YurtiÇinde ve yurtdışında yapılacak çalışmalar ve verilecek hizmetlere ilişkin

Protokoller hazırlamak ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işleyişi sağlamak,



ı) Her yıl sonunda, Enstitii'nün çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve

Rekttlrltlge sunmak.

Enstitü Müdür yardımcısr

MADDE 9 - (1)

Müdürün önerisiyle Üniversitenin tam zaırıanIıöğretim üyeleri arasından enfazlaiki kişi

Rektör tarafindan enstitü müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında

olmadığı zarrıan|arda yerine müdür yardımcılarından birisi vekAlet eder. Müdür Yardımcısının

görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Enstitii

Müdürünün görevi sona erdiğinde Enstitti Müdür Yardımcısının da görevi son bulur.

Enstitü sekreteri

MADDE 10- (1) Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Akademik ve idari tüm konularda ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek,

b) Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapmak,

c) Kurum/kuruluş ve şahıslardan Müdürlüğe gelen yazılarıncevaplandırılması için gerekli

işlemleri yapmak,

d) Enstitii kurulu ve enstitti yönetim kurullarının giindemlerini hazır|amak] alınan

kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasrnr ve arşivlenmesini sağlamak,

e) Akademik ve idari personelin özlük haklarına ilişkin işlemlerinin yürühilmesinde

Üniversite İnsan Kaynakları Direktörlüğü ile gerekli koordinasyonu sağlamak,

f) Enstitü öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak,

g) İdari personelin izinlerini Enstitüdeki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenlemek,

h) Enstitti Müdürünün imzasına sunulacak yazı|anparaflamak,

ı) Enstitü iÇin gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol

yetkilisi ve ayniyat saymanl ile eşgüdümlü çalışmak,
i) Enstitü Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

Enstitü yönetim kurulu

MADDE 11- (1) Müdür, Müdür Yardımcısı (varsa), Enstitti'de tam gün çalışan
araŞtırmacı öğretim üyelerinin arasından Müdür tarafindan seçilecek en azT (iki) en fazla 5(beş)

üyeden oluşur. yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır.

(2)Yönetim Kurulu, Müdünin çağrısı üzerine veya en az 6 ayda bir salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.



(3)Yönetim Kurulu toplantısına, iki kez üst üste veya aralıklı olarak l yıl içerisinde

toplam üç kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin görevi sona ermiş sayılır. Görev süresi

dolmadan ayrılan, görevi sona eren veya altı aydan faz|a bir süre ile Enstitü dışında

görevlendirilen bir üyenin yerine, ait olduğu kontenjana uygun şekilde görevlendirme yapılır.

Enstitü Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (|) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Enstitti'nün faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Enstitti'nün çalışma ilkelerini belirlemek,

c) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek ve daha verimli çalışması için

öneride bulunmak,

d) Enstitii'nün geliştirilmesinde yeni projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak.

Bilimsel Danışma Kurulu

MADDE 13- (1) Enstiti.i'nün bilimsel geleceği ve yönelimlerini, görüş ve önerileri

doğrultusunda belirleyeceği, Enstitü ile çıkar bağlantısı olmayan, Ttirkiye'de veya dünyada

alanında saygm ve otorite kabul edilenlerden oluşturulacak ve en az 7 (yedi) üyeden meydana

gelen bir kuruldur. Bu kurulun çoğunluğu modern biyomedikal araştırma geliştirme

faaliyetlerine yakınen vakıf olan kişilerden seçilecektir. Kurul üyelerinin seçimi bu konudaki

yönerge ile belirlenir.

Bilimsel Danışma Kurulunun Görevi

MADDE |4- (l) Bilimsel Danışma Kurulunun görevleri Yaşam Bilimleri ve

Biyoteknoloji Enstitüsü Danışma kurulu yönergesinde belirlenmiştir.

oönnüNcü göLüNI

Personel İhtiyacı

MADDE 15

Akademik ve İdari personel istihdamına ilişkin hususlar 2547 sayıIı Yükseköğretim

Kanunu, ilgili mevzuatlar ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi insan Kaynaklar Direktcırlüğtı işe

alım süreçlerine uygun ol arak gerçekleştiril ir.



BEşiNCi röı,üvı
Çeşitli ve Son Hükümler

IIüküm bulunmayan haller
MADDE 16- (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı YÖK Kanunu
ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 17- Bu usul ve esaslar Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosunun 26.12.2018 tarihli
ve 25 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

MADDE 18- Bu usul ve esaslar Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü

tarafından yürütülür.




