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YÖNETMELİK
Konya Tekn k Ün vers tes nden:
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA, UZAY VE HAVACILIK
TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; Konya Tekn k Ün vers tes Savunma, Uzay ve Havacılık
Teknoloj ler Uygulama ve Araştırma Merkez n n amaçlarına, faal yet alanlarına, yönet m organlarına, yönet m
organlarının görevler ne ve çalışma şek ller ne l şk n usul ve esasları düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k; Konya Tekn k Ün vers tes Savunma, Uzay ve Havacılık Teknoloj ler
Uygulama ve Araştırma Merkez n n amaçlarına, faal yet alanlarına, yönet m organlarına, yönet m organlarının
görevler ne ve çalışma şek ller n n bel rlenmes 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) Danışma Kurulu: Merkez n Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Konya Tekn k Ün vers tes Savunma, Uzay ve Havacılık Teknoloj ler Uygulama ve Araştırma
Merkez n ,
c) Müdür: Merkez n Müdürünü,
ç) Rektör: Konya Tekn k Ün vers tes Rektörünü,
d) Ün vers te: Konya Tekn k Ün vers tes n ,
e) Yönet m Kurulu: Merkez n Yönet m Kurulunu,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkez n Amaçları ve Faal yet Alanları
Merkez n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez n amaçları şunlardır:
a) Savunma, uzay ve havacılık teknoloj ler konusunda ulusal hedeflere ulaşmak ve bu hedeflere ulaşırken
teknoloj k ve ekonom k dışa bağımlılığı en aza nd rgemek ve gel şt r lecek özgün teknoloj lerle ulusal teknoloj k ve
b l msel gel ş m destekleyecek b r uzmanlık ve teknoloj merkez olmak.
b) Savunma, uzay ve havacılık teknoloj ler konusunda araştırma, nceleme, gel şt rme, uygulama yaparak
savunma sanay n n gel ş m ne katkıda bulunmak, deney ml araştırmacıların çalışmalarına destek olmak, yen
araştırmacıların yet şmes n sağlamak.
c) İlg l merkezler, ün vers teler, kurum ve kuruluşlar le şb rl kler oluşturarak deney ml araştırmacıları b r
araya get rmek, d s pl nler arası çalışmaları koord ne etmek.
ç) Ulusal ve uluslararası projelere katılarak Merkez n altyapısını güçlend rmek.
d) Savunma sanay n n teknoloj k gel ş m ne katkıda bulunmak.
Merkez n faal yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez n faal yet alanları şunlardır:
a) Savunma, uzay ve havacılık teknoloj ler konusunda araştırma, nceleme, gel şt rme, uygulama yapmak,
faydalı model ve patentl ürün gel şt rmek.
b) Savunma, uzay ve havacılık teknoloj ler konusunda d s pl nler arası yüksek l sans ve doktora çalışmalarını
teşv k etmek, araştırma konuları önermek.
c) Savunma, uzay ve havacılık teknoloj ler nde dışa bağımlılığı azaltacak çözümlere yönel k çalışmalar
yapmak.
ç) Savunma, uzay ve havacılık teknoloj ler le lg l konularda savunma sanay paydaşları le şb rl ğ
sağlamak, çözüm üretmek ve mevzuatın öngördüğü sınırda danışmanlık h zmetler vermek.
d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkez n faal yet alanlarına yönel k
projeler hazırlamak.
e) Çalışmalarını daha ler düzeye çıkarab lmek ç n kurslar, sem nerler, çalıştaylar, kongreler ve
sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası b lg b r k m ne katkı sağlamak.
f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde ed len b l msel ve tekn k bulguları rapor, bülten, proje,
k tap, makale, derg ve benzer yayınlarda sunmak.
g) Yönet m Kurulu tarafından bel rlenen Merkez n amaçlarına uygun d ğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez n Yönet m Organları ve Görevler
Merkez n yönet m organları

MADDE 7 – (1) Merkez n yönet m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkez n faal yet alanlarında akadem k b r k m olan Ün vers ten n tam zamanlı
öğret m elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ç n görevlend r l r. Süres b ten Müdür tekrar
görevlend r leb l r. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenl olarak yürütülmes ve gel şt r lmes nden Rektöre karşı
sorumludur.
(2) Müdürün, Yönet m Kurulunda bulunan Ün vers te öğret m elemanları arasından önereceğ en çok k k ş
müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre le görevlend r l r. Müdür yardımcıları Müdürün kend ler ne
vereceğ görevler yapar. Müdür, görev başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından b r s n vek l bırakır.
Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yen b r Müdür görevlend r l r. Müdürün görev süres sona erd ğ nde müdür
yardımcılarının da görevler kend l ğ nden sona erer.
Müdürün görevler
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler şunlardır:
a) Merkez tems l etmek.
b) Merkez çalışmalarının düzenl yürütülmes n ve gel şt r lmes n sağlamak.
c) Yönet m Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündem n hazırlamak ve toplantılara başkanlık
etmek, Yönet m Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını bu Yönetmel k ve lg l d ğer mevzuat
hükümler çerçeves nde uygulamak.
ç) Merkez n yıllık faal yet raporunu, b r sonrak yıla a t yıllık çalışma programını, yıllık bütçe öner s raporunu
hazırlamak ve raporların Yönet m Kurulu tarafından onaylanmasını tak ben Rektöre sunmak.
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantılara başkanlık etmek.
e) Yurt ç ve yurtdışındak lg l merkez ve kuruluşlarla şb rl ğ yaparak amacına uygun proje ve karşılıklı
şb rl ğ n gerçekleşt rmek.
f) Merkez n yıllık bütçes ve eylem planında yıl ç nde yapılacak değ ş kl kler Yönet m Kurulunun onayına
sunmak.
Yönet m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları le tam zamanlı olarak görev yapan Ün vers te
öğret m elemanları arasından Rektör tarafından görevlend r lecek k ş ler olmak üzere toplam beş k ş den oluşur.
Yönet m Kurulu üyeler Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlend r l r. Süres b ten üyeler yen den
görevlend r leb l r.
(2) Yönet m Kurulu yılda en az dört kez olağan, gerekt ğ nde olağanüstü olacak şek lde Müdürün davet
üzer ne üye tam sayısının çoğunluğu le toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu le alınır. Yönet m
Kurulu tutanakları Yönet m Kurulu kararı le Danışma Kurulu üyeler n n ncelemes ne sunulab l r.
Yönet m Kurulunun görevler
MADDE 11 – (1) Yönet m Kurulunun görevler şunlardır:
a) Amaçları doğrultusunda Merkez n çalışma ve yönet m le lg l konularda kararlar almak.
b) Merkez n yıllık faal yet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak ve Rektöre
sunmak.
c) Merkez n yıllık bütçe tasarısını hazırlamak.
ç) Araştırma, yayın, eğ t m ve d ğer çalışma alanlarına l şk n konularda karar almak.
d) Merkez n çalışmaları ç n gerekl b l msel çalışma gruplarını ve kom syonları kurmak, görevlend r lmek
üzere Rektörün onayına sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönet m Kurulu tarafından bel rlenen ve görevlend r len, Merkez n
faal yet alanlarındak çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunab lecek, Ün vers te öğret m elemanları, d ğer kurum ve
kuruluşların yönet c ler veya araştırmacıları le bağımsız araştırmacılardan olmak üzere en çok yed k ş den oluşur.
Danışma Kurulu üyeler n n görev süres üç yıldır. Süres b ten üyeler yen den görevlend r leb l r.
(2) Danışma Kurulu yılda en az b r kez olağan, gerekt ğ nde olağanüstü olacak şek lde Müdürün davet
üzer ne toplanır. Toplantı yapmak ç n çoğunluk şartı aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu le alınır.
Danışma Kurulunun görevler
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler şunlardır:
a) Uzun vadel b l msel ve dar faal yet planlarını değerlend rerek, Yönet m Kuruluna öner lerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında b l msel ve dar açıdan b lg ve deney mler n aktarmak, öner lerde bulunmak.
c) Merkez n tekn k, dar ve mal konularda yeterl l k sağlaması amacına uygun olarak gerekl şb rl kler n n
oluşturulmasını önermek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Yönet m Kurulu, araştırma ve Merkez faal yetler n daha hızlı ve ver ml yürütmek ve
düzenlemek ç n çalışma grupları oluşturab l r.
(2) Çalışma grupları üyeler Ün vers ten n lg l bölümler ndek tam zamanlı öğret m elemanları arasından
gönüllü adaylardan seç l r. Çalışma grubu üyeler adaylar çer s nden Yönet m Kurulunun onayı alınarak bel rlen r.

(3) Yönet m Kurulu, çalışma gruplarının çalışmalarını değerlend r r.
Merkez n gel rler
MADDE 15 – (1) Merkez n gel rler şunlardır:
a) Ün vers te bütçes nden tahs s ed lecek ödenekler.
b) Yönet m Kurulu tarafından onaylanan yardım ve bağışlar.
c) Merkez faal yetler kapsamında Ün vers te Döner Sermaye esaslarına göre elde ed len gel rler.
ç) Yurt ç ve yurtdışı araştırma, gel şt rme, uygulama, eğ t m ve danışmanlık projeler nden sağlanan gel rler.
d) D ğer gel rler.
Döner sermaye kapsamındak h zmetler
MADDE 16 – (1) Merkez n döner sermaye kapsamında verd ğ h zmetlerde lg l mevzuat hükümler
uygulanır.
Ek pman ve dem rbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkez n çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve h zmetler
kapsamında alınan her türlü alet, ek pman ve dem rbaşlar Merkez h zmetler nde kullanılır.
Personel ht yacı
MADDE 18 – (1) Merkez n akadem k, tekn k ve dar personel ht yacı, Müdürün öner s üzer ne 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddes uyarınca veya sözleşmel personel çalıştırma mevzuatı çerçeves nde Rektör tarafından
görevlend r lecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetk l s
MADDE 19 – (1) Merkez n harcama yetk l s Rektördür. Rektör bu yetk s n Müdüre devredeb l r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve lg l d ğer mevzuat
hükümler le Ün vers te Yönet m Kurulu ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Konya Tekn k Ün vers tes Rektörü yürütür.

