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YÖNETMELİK
Tarsus Ün vers tes nden:
TARSUS ÜNİVERSİTESİ İLERİ VE AKILLI İMALAT TEKNOLOJİLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; Tarsus Ün vers tes bünyes nde kurulan İler ve Akıllı İmalat
Teknoloj ler Uygulama ve Araştırma Merkez n n amaçlarına, çalışma alanlarına, yönet m organlarına, yönet m
organlarının görevler ne ve çalışma şekl ne l şk n usul ve esasları düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k; Tarsus Ün vers tes İler ve Akıllı İmalat Teknoloj ler Uygulama ve
Araştırma Merkez n n amaçlarına, çalışma alanlarına, yönet m organlarına ve çalışma şekl ne l şk n hükümler kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k; 4/11/1981 tar hl ve 2547 sayılı Yükseköğret m Kanununun 7 nc
maddes n n b r nc fıkrasının (d) bend n n (2) numaralı alt bend le 14 üncü maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Merkez: İler ve Akıllı İmalat Teknoloj ler Uygulama ve Araştırma Merkez n ,
b) Müdür: Merkez n Müdürünü,
c) Müdür Yardımcısı: Merkez n Müdür Yardımcısını,
ç) Rektör: Tarsus Ün vers tes Rektörünü,
d) Rektörlük: Tarsus Ün vers tes Rektörlüğünü,
e) Senato: Tarsus Ün vers tes Senatosunu,
f) Ün vers te: Tarsus Ün vers tes n ,
g) Yönet m Kurulu: Merkez n Yönet m Kurulunu,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkez n Amacı ve Faal yet Alanları
Merkez n amacı ve faal yet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez n amacı ve faal yet alanları şunlardır:
a) İmalat teknoloj ler le lg l yen teknoloj ler ç n araştırma ve gel şt rme altyapısı oluşturmak, bunların
yönet m ve organ zasyonunu sağlamak.
b) Ülkem z n ht yaçları doğrultusunda malat teknoloj ler alanında üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yen
teknoloj ler gel şt rmek.
c) Merkez n araştırma altyapısı ve mkânlarının, Yönet m Kurulu tarafından bel rlenen lke ve kurallar
çerçeves nde; yükseköğret m kurumları, kamu kurumları ve özel sektör le d ğer araştırmacı ve kullanıcılara
sunulmasını sağlamak.
ç) Özel sektör f rmaları, kamu kurumları ve ün vers teler le şb rl ğ ç nde projeler hazırlamak veya
hazırlatmak, bu projeler f nansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunmak, desteklenen
projeler yürütmek veya yürütülmes n koord ne etmek, başka kurumlar tarafından yürütülen projelerde ortak olarak
yer almak.
d) Merkez n faal yet alanı le lg l konularda teknoloj gel şt rmek, ulusal/uluslararası teknoloj transfer ve
danışmanlık faal yetler nde bulunmak.
e) Yurt ç ve yurt dışı ün vers te ve araştırma merkezler le ortak araştırma projeler yürütmek, şb rl kler
yapmak ve araştırmacı değ ş mler gerçekleşt rmek.
f) Ün vers ten n, bölgen n ve ülken n kalkınmasına yönel k ler ve akıllı malat alanında ulusal ve uluslararası
düzeyde çalışmalar gerçekleşt rmek, n tel kl şgücünün gel şt r lmes ne katkı sağlamak.
g) Özel sektörün ht yaç duyduğu n tel kl nsan gücünün yet şt r lmes ç n özel sektör çalışanlarına yönel k
kurs, sem ner ve katılım belgel /sert f kalı eğ t mler vermek.
ğ) Ülken n, ler ve akıllı malat teknoloj ler nde gel şmes n ve lerlemes n sağlamak amacıyla
ulusal/uluslararası konferans, çalıştay ve benzer faal yetler düzenlemek, b l msel yayınlar çıkarmak ve araştırma
sonuçlarını k tap, derg , broşür, nternet ve benzer yayın araçları vasıtasıyla duyurmak.
h) Merkez n amaç ve faal yetler kapsamında kamuoyunu b lg lend r c tanıtım etk nl kler nde bulunmak veya
bu tür etk nl klere katkı sağlamak.
ı) İht yaç duyulması hal nde kurulacak çalışma b r mler le çalışma ve proje grupları oluşturularak Merkez n
faal yetler n n başarıyla ve amaca uygun olarak gerçekleşmes n sağlamak.
) Merkez n faal yetler le lg l arş v oluşturmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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Merkez n Yönet m Organları ve Görevler
Merkez n yönet m organları
MADDE 6 – (1) Merkez n yönet m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet m Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Merkez n çalışma alanı le lg l b lg ve tecrübeye sah p öğret m üyeler arasından
Rektör tarafından üç yıl ç n görevlend r l r. Görev süres sona eren Müdür, yen den görevlend r leb l r.
(2) Müdür, kend s ne yardımcı olmak üzere, Merkez n çalışma alanı le lg l b lg ve tecrübeye sah p öğret m
üyeler arasından k k ş y müdür yardımcısı olarak görevlend r lmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geç c
olarak görev nden ayrılması hal nde, müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yen
Müdür görevlend r l r. Müdürün görev sona erd ğ nde, müdür yardımcılarının da görev sona erer. Rektör, gerekl
gördüğü durumlarda, Müdürü süres b t m nden önce görevden alab l r.
Müdürün görevler
MADDE 8 – (1) Müdürün görevler şunlardır:
a) Yönet m Kurulunun gündem n bel rlemek ve aldığı kararları uygulamak.
b) Merkez n amaçlarına uygun faal yetler planlamak ve yürütmek.
c) Merkez n araştırma b r mler n n düzenl çalışmasını sağlamak.
ç) Merkez n ödenek ve kadro ht yaçlarını, gerekçes le b rl kte, Yönet m Kurulunun görüşünü alarak
Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezde görev yapacak araştırmacı ve d ğer personel n görevlend r lmes le lg l şlemler yer ne
get rmek, faal yetler yürütmek üzere gerekl personel ht yacını tesp t etmek, çalışma b r mler le çalışma ve proje
gruplarını oluşturmak, uygun n tel ktek k ş ler çalışma b r mler n n koord nasyonundan sorumlu olarak
görevlend rmek.
e) Merkez faal yetler n , Yönet m Kurulunun bel rled ğ stratej ve pol t kalara uygun olarak yürütmek.
f) Merkez n genel durumu ve şley ş hakkında yılda en az b r defa veya Rektörün gerek gördüğü zamanlarda
Rektörlüğe rapor vermek.
g) Merkezde yapılan bütün şlemler n lg l mevzuat hükümler çerçeves nde yürütülüp yürütülmed ğ n
kontrol etmek.
ğ) Merkez n ulusal/uluslararası proje süreçler n yürütmek ve Yönet m Kuruluna raporlamak.
h) Merkez n olanakları ve faal yet alanlarının lg l sektör, kurum veya kuruluşlara tanıtılmasını sağlamak.
ı) Kurulması hal nde, araştırma b r mler ne, lg l araştırma b r m n n çalışma alanında çalışmaları ve yayınları
bulunan öğret m üyeler arasından, b r m sorumlusu görevlend r lmes n sağlamak.
) Her yılsonunda hazırlanacak faal yet raporunu, Yönet m Kurulunun onayına sunmak ve Merkez n
çalışmaları hakkında Rektörlüğe rapor vermek.
(2) Müdür, Merkez ve bağlı araştırma b r mler n n araştırma kapas tes n n rasyonel b r şek lde
kullanılmasında, Merkezde gerekl sosyal h zmetler n sağlanmasında, araştırma ve gel şt rme faal yetler n n düzenl
b r şek lde yürütülmes nde, bütün faal yetler n gözet m ve denet m n n yapılmasında, tak p le kontrol ed lmes nde ve
sonuçlarının alınarak raporlanmasında Rektöre karşı b r nc derecede sorumludur.
Yönet m Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönet m Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün öner s yle Rektör
tarafından görevlend r len öğret m üyeler nden olmak üzere beş öğret m üyes nden oluşur. Müdür, Merkez n oluşum
amacını, kapsamını ve etk nl k alanlarını gözeterek gerekl sayının k katı sayıda öğret m üyes n Rektöre öner r ve
Rektör bu öğret m üyeler arasından gerekl sayıda k ş y Yönet m Kurulu üyes olarak görevlend r r. Görevlend r len
üyeler n görev süreler üç yıldır. Müdürün görev süres n n b tmes veya görev nden ayrılması durumunda Yönet m
Kurulu üyeler n n de görevler sona erer. Herhang b r nedenle ayrılan üyen n yer ne, y ne aynı yöntemle yen s
görevlend r l r. Görev sona eren üye yen den görevlend r leb l r.
(2) Müdür, Yönet m Kurulunun başkanıdır. Yönet m Kurulu, başkanın çağrısı üzer ne yılda en az üç kez
olağan ya da gerekl hallerde olağanüstü olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu le toplanır. Kararlar, toplantıya
katılanların oy çokluğu le alınır. Eş tl k hal nde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.
Yönet m Kurulunun görevler
MADDE 10 – (1) Yönet m Kurulunun görevler şunlardır:
a) Merkez n genel stratej ve pol t kalarını oluşturmak, düzenlenecek çeş tl programlarla lg l faal yetler
değerlend rmek.
b) Merkezde yürütülen faal yetler n et k ve b l msel kurallara uygun şek lde, bu Yönetmel k ve lg l d ğer
mevzuat hükümler esas alınarak, daha etk n ve ver ml şek lde yürütülmes ç n gerekl kararları ve önlemler almak,
çalışma lke ve yöntemler n bel rlemek.
c) Merkez n çalışma alanı le lg l , k ş , kurum ve kuruluşlarla yapılacak ulusal/uluslararası düzeyde
şb rl kler n n esaslarını bel rlemek.
ç) Merkez n stratej k hedefler n bel rlemek ve nsan kaynağı planlamasını yapmak.
d) Gerekl görülmes hal nde Merkez n faal yetler n ş bölümü çerçeves nde yürütmek üzere araştırma b r m
kurulmasına karar vermek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
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Personel
MADDE 11 – (1) Merkez n akadem k, tekn k ve dar personel ht yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes
le 14/7/1965 tar hl ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun lg l hükümler uyarınca Rektör tarafından
görevlend r lecek personel le karşılanır.
Harcama yetk l s
MADDE 12 – (1) Merkez n harcama yetk l s Rektördür. Rektör, bu yetk s n Müdüre devredeb l r.
Dem rbaş ve ek pmanlar
MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve projeler kapsamında alınan her türlü
dem rbaş ve ek pmanlar, Merkez n lg l b r m nde kullanılmak üzere dem rbaş l stes ne kayded l r.
Ün vers te dışındak kuruluşlarca desteklenen projeler
MADDE 14 – (1) Müdür, Rektörün onayı le Ün vers te dışındak kuruluşlarca desteklenen projelere l şk n
protokoller mzalamaya yetk l d r.
Yönetmel kte yer almayan hususlar
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel kte yer almayan hususlarda genel hükümler ve lg l mevzuat hükümler veya
Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Tarsus Ün vers tes Rektörü yürütür.
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