
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ
PSİKOLOJİ UYGULAMA, TEKNOLOJİ VE ARAŞTIRMA OFİSİ

YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Yönergenin Amacı, Kapsamı, Dayanağı ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Psikoloji Uygulama ve 

Teknoloji Ofisi’nin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2 - Bu yönerge, İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama, Teknoloji ve Araştırma 

Ofisi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve 

çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar 

MADDE 3 - Bu yönergede geçen; 

a) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini, 

b) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü, 

c) Ofis: İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama, Teknoloji ve Araştırma Ofisi’ni, 

ç) Koordinatör: Ofis koordinatörünü 

d) Yönetim Kurulu: Ofis Yönetim Kurulunu, 

İKİNCİ BÖLÜM
Ofisin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Ofisin amaçları 

MADDE 4 – Ofisin amacı, psikoloji alanıyla ilgili yenilikçi fikirler içeren yazılım, sanal gerçeklik ve 

benzeri teknolojik ürünlerin bilimsel altyapısını oluşturarak bir ürüne dönüşme sürecini yönetmektir. 

Bu doğrultuda ürün fikirlerinin ve gerekli ekiplerin oluşturulması, değerlendirilmesi, ürüne 

dönüştürme süreçlerinin yönetilmesi ve bu süreçlerdeki toplantı ve çalıştay gibi etkinliklerin 

düzenlenmesi sağlanacaktır. 

Ofisin faaliyet alanları 

MADDE 5- Ofisin faaliyet alanları şunlardır;



a. Üniversitenin Ar-Ge politika ve stratejilerine uyumlu olarak Psikoloji bölümünün ve ilgili 

birimlerinin stratejilerinin tanımlanmasına katkı vermek;

b. Psikoloji bilimiyle ilgili Ar-Ge fonlarının tanıtımını yapmak ve bu fonlardan daha fazla 

yararlanabilmek için eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek, proje 

hazırlama, başvuru, yürütme ve izlemede destek olmak;

c. Psikoloji bölümü ve diğer ortak ürün geliştirme potansiyeli olan bölümler içerisinde ortak 

ürün/proje oluşturma ve yürütme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak;

d. Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör ile işbirliği yapmak;

e. Birim bazında üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına 

almak ve uygulamaya aktarmak;

f. Uluslararası üniversitelerin psikoloji araştırma Merkezleri ile işbirliği içerisinde çalışarak 

ulusal/uluslararası paydaşların (yerli/yabancı şirket, üniversite gibi) olduğu çalışma ortamları 

hazırlamak;

g. Ofis Yönetim Kurulu’nun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ofisin Yönetim Organları ve Görevleri

Ofisin yönetim organları 

MADDE 6- Ofis’in yönetim organları şunlardır:

a. Ofis Yönetim Kurulu, 

b. Ofis Koordinatörü,

Ofis Yönetim Kurulu

MADDE 7- Yönetim Kurulu Başkanı Rektör ya da görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Yönetim 

Kurulu, psikoloji biliminin farklı alanlarında deneyim sahibi olan Üniversitenin öğretim elemanları 

arasından seçilir.  Yönetim Kuruluna üye kabulü kişinin başvurusu, Ofis Yönetim Kurulunun teklifi ve 

Rektörlüğün onayı ile olur.

Yönetim Kurulu, üç yıllığına görevlendirilen en az üç veya en çok 5 üyeden oluşur. Süresi biten üyeler 

aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan 

süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.  Koordinatör Yönetim Kurulunun doğal bir 

üyesidir.

MADDE 8- Yönetim Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu’nun görevleri 

şunlardır:

a. Koordinatörün iş planını onaylamak ve yönlendirmek.



b. Yenilikçilik içeren ancak bilimsel kanıta dayalı ürün/uygulama önerileri geliştirmek veya 

bölüm öğretim üyelerinden gelen önerileri değerlendirerek rapor düzenlemek; 

c. Ofisin faaliyet alanları kapsamındaki konularla ilgili karar almak, çalışmaları planlamak ve 

yürütmek.

d. Hazırlanan Bütçe ve Yıllık Çalışma Programını görüşüp onaylamak ve Rektörlüğe sunmak;

e. Yönetim Kurulu Üyesi tam zamanlı İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyeleri arasından 

Ofis koordinatör adayını seçmek ve Rektör’e önermek;

MADDE 10- Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu’nu olağanüstü 

toplantıya çağırabilir.

Ofis Koordinatörü

MADDE 9- Ofis Koordinatörü adayı Yönetim Kurulu tarafından ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından 

seçilir ve Rektör’e önerilir. Rektör tarafından atanan Ofis Koordinatörü üç yıl için görevlendirilir. 

Süresi biten koordinatör, yeniden görevlendirilebilir. 

MADDE 10- Ofis Koordinatörü, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi, üç yıl için 

Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirir. Süresi biten koordinatör yardımcısı, yeniden 

görevlendirilebilir. Koordinatör yardımcısı, koordinatörün verdiği işleri yaparlar ve gerektiğinde 

görevden alınması konusunda inisiyatif Ofis Koordinatöründedir. Ofis Koordinatörü görevi başında 

bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Ofis 

Koordinatörü atanır. Koordinatörün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. 

Koordinatör Yardımcısı, Koordinatörün kendisine vereceği görevleri yapar. 

Koordinatörün Görevleri 

MADDE 11- Ofis Koordinatörü’nün görevleri şunlardır:

a. Ofisin amaçları doğrultusunda çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak;

b. Ofisi temsil etmek;

c. İstendiğinde Ofisin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu ve bir sonraki yıla ait 

çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak;

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 12- Bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör’ü yürütür.

Geçici Madde 1-Ofisin ilk Yönetim Kurulu ve ilk Koordinatör Rektör tarafından atanır




