İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
ÖZEL PROJELER YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- (1) İstanbul Esenyurt Üniversitesi bünyesinde görev yapan öğretim elemanlarının,
araştırmacıların ve personelinin Üniversite dışındaki kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerle
yapacakları araştırma, proje ve danışmanlık faaliyetleri nedeniyle Üniversiteye girdi olarak dışarıdan
gelen fonların kullanım ve dağıtımını düzenlemek, öğrenci odaklı ve sanayi ile işbirliğine yönelik
uygulamalı araştırma yapmasını teşvik etmektir.
Dayanak
Madde 2 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 55 inci maddesine ve 2809
sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun Ek 151 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Akademik Birimler: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fakülteler, Yüksekokullar ve
Enstitüleri,
b) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini,
c) Rektör/Rektörlük: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
ç) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,
d) Dekan/Müdür: İstanbul Esenyurt Üniversitesinde ilgili fakülte Dekanını,
Yüksekokul/Enstitü Müdürünü,
e) Proje Yürütücüsü: İstanbul Esenyurt Üniversitesinde ilgili öğretim elemanı araştırmacı
veya personelini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Proje Alanları ve Mali Hükümler
Proje Alanları
Madde 4 - (1) Üniversite öğretim elemanları ya da personelinin yürüttüğü aşağıda tanımlanan
faaliyetlerden doğacak gelirleri proje alanına girer:
a) Her türlü kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek bilimsel
ve mesleki görüşleri hazırlamak ve vermek; etüt, proje, araştırma, uzmanlık ve danışmanlık
hizmetlerini yapmak,
b) Seminer, ders, eğitim programlan ve kurslar düzenlemek,
c) Eğitim, organizasyon, tahlil, etüt, proje değerlendirme ve geliştirme, model deneyleri, bilgi
işlem, iş değerlendirilmesi ve organizasyonu, analiz, ölçme, deney ve benzeri hizmetler ile
bunlara ilişkin raporlan düzenlemek.
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Gelirler ve Paylaşımı
Madde 5- (1) Proje gelirleri, akademik birimlerin eğitim, araştırma ve uzmanlık alanları içinde
kalan tüm iş, hizmet ve projelerden sağlanan gelirlerdir.
(2) Öğretim elemanları Üniversitenin adını kullanarak yaptıkları danışmanlık veya proje
hizmetlerini ilgili oldukları akademik birime beyan ederler. Beyanlarında danışmanlık için toplam kaç
gün harcadıklarını; hizmet/danışmanlık verdikleri şirket, kurum, kuruluş veya kişileri; hizmetlerinin
kısaca mahiyetini; Üniversite imkânlarının (laboratuvar, derslik, öğretim elemanı, öğrenci, vb.)
kullanılıp kullanılmadığını; gerekli gördükleri diğer bilgileri açıkça belirtirler. Üniversite imkanları
kullanılması halinde gelirin %50’sine kadar üniversiteye gelir kaydedilebilir.
(3) Akademik birimler kendilerine gelen danışmanlık veya proje taleplerini Rektörlüğe sunarlar.
Talepler onay için Mütevelli Heyeti Başkanlığına iletilir.
(4) Öğretim elemanları tarafından yürütülen proje, danışmanlık gibi faaliyetlerinden sağlanan
katma değer vergisi hariç gelirlerden masraflar düşüldükten sonra kalan tutarının %30 ‘ u direkt
üniversiteye gelir kaydedilir. Kalan net tutar vergilendirilmesi yapıldıktan sonra Proje Yürütücüsüne
ödenir. Yapılan hizmet ile ilgili harcamalara Proje Yürütücüsü onay verir.
Fiyatların tespiti
Madde 6- (1) Yönergenin dördüncü maddesi uyarınca verilen hizmetlerin fiyatları ilgili Proje
Yürütücüsü veya birimce tespit edilir ve Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından onaylanır.
(2) Sosyal içerikli hizmetlerde kamu yararı dikkate alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 7- (1) Bu Yönerge Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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