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İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 

LABORATUVARLAR YÖNERGESİ 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Üniversitenin laboratuvarlarının planlı, verimli ve kalite 

güvence sistemi kapsamında faaliyet göstermesi amacıyla kurulan Laboratuvar Komisyonunun 

çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, İstanbul Atlas Üniversitesi Laboratuvar Komisyonunun kuruluşu 

ve çalışmasına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Birim temsilcisi: Üniversite birimlerinde birim yöneticileri tarafından belirlenen 

Laboratuvar Birim Temsilcisini, 

b) Rektör: İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörünü, 

c) Senato: İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosunu, 

ç) Üniversite: İstanbul Atlas Üniversitesi'ni ifade eder. 

Laboratuvar Komisyonunun Oluşumu  

MADDE 5 - (1) Amaç ve Kapsam maddelerinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör 

veya konu ile ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, fakülte/meslek yüksekokulu bünyesinde 

faaliyet gösteren eğitim laboratuvarları sorumlularından oluşur.  

(2) Laboratuvar sorumluları, Bölüm Başkanlarının önerisi ile Dekan/Meslek Yüksekokulu 

Müdürleri tarafından görevlendirilir.    

Laboratuvar Komisyonunun Görevleri 

MADDE 6 - (1) Laboratuvar Komisyonunun görevleri; 

a) Üniversitenin laboratuvar yapılanması ile ilgili yol haritasını belirleyerek, eylem planı 

hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmak, 

b) Üniversitenin laboratuvarlarının kullanım ilke ve esaslarını hazırlamak ve güncel tutmak, 

c) Laboratuvarlarda yeni çalışmaya başlayacaklar için (Tekniker, Araştırma Görevlisi, 

Öğrenci vb.) oryantasyon ve eğitim programları hazırlamak ve koordine etmek,, 

ç) Laboratuvarlarda iş güvenliği ve çalışanların sağlığının korunması hususlarında 

eksikliklerin tespit edilmesi ve önlemlerin alınması için gerekli çalışmaları koordine etmek, 

d) Laboratuvarlarda cihaz, sarf malzemesi, yazılım, donanım ve altyapı eksikliklerinin 

belirlenerek ihtiyaç listelerini ve finansman gereksinimini güncel tutmak için gerekli çalışmaların 

yapılmasını koordine etmek, 

e) Laboratuvarlardaki mevcut cihaz, sarf malzemesi, donanım ve yazılım envanterlerinin ve 

kullanım talimatlarının hazırlanarak güncel tutulması için gerekli çalışmaların yapılmasını koordine 

etmek, 

f) Laboratuvarların akreditasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, 

g) Laboratuvar kullanımı, akreditasyonu gibi faaliyet alanına giren konularda gerekli 

eğitimlerin verilmesini koordine etmek, 

ğ) Laboratuvarlar ile ilgili veri tabanı oluşturulmasına yönelik istatistik bilgileri hazırlanması 

ve güncel tutulması için süreçleri tanımlamak ve mekanizmalar oluşturmaktır. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 7 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat  hükümleri 

ve Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

Madde 8- (1) Bu yönerge İstanbul Atlas Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 9- (1) Bu yönergeyi İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörü yürütür. 


