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YÖNETMELİK

Konya Tekn�k Ün�vers�tes�nden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ LABORATUVAR
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� Merkez� Laboratuvar Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet 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; Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Merkez� Laboratuvar Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne 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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Laboratuvar: Merkez bünyes�nde oluşturulan laboratuvar b�r�mler�n�,
c) Merkez: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Merkez� Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
ç) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
d) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
e) Rektör: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörünü,
f) Ün�vers�te: Konya Tekn�k Ün�vers�tes�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Ün�vers�ten�n �lg�l� b�r�mler�ndek� araştırmacıların uygun b�r ortamda araştırma, test, ölçüm ve anal�z

faal�yetler�n� gerçekleşt�rmeler�ne yardımcı olmak ve Ün�vers�tedek� b�l�msel çalışmaları n�tel�k ve n�cel�k yönünden
gel�şt�rmek.

b) Ün�vers�ten�n ulusal/uluslararası proje yürütme potans�yel�n� artırmak.
c) B�l�m ve teknoloj�dek� gel�şmeler� sürekl� tak�p ederek Merkez bünyes�nde mevcut bulunan c�hazları günün

koşullarına uygun olarak gel�şt�rmek, bakım ve onarımının yapılmalarını sağlamak.
ç) İlg�l� mevzuat çerçeves�nde, kamu ve özel sektör kuruluşları �le ortak b�l�msel ve teknoloj�k projeler

üret�lmes�n� sağlamak.
d) Ün�vers�ten�n personel�, akadem�syenler� ve öğrenc�ler�n�n yurt �ç� ve yurt dışındak� ün�vers�teler ve

araştırma kurumları �le b�l�msel �ş b�rl�kler� yapmaları �ç�n b�r odak noktası olmak; �lg�l� projelerde Ün�vers�ten�n
paydaşlarının yer almalarını sağlamak, projeler�n sağlıklı yürütülmes� �ç�n uygun b�r çalışma ortamı hazırlamak.

e) Ün�vers�te-sanay� �ş b�rl�ğ�n� güçlend�rme ve uygulanab�l�r sonuçların sanay�ye aktarımını hızlandırma
amaçlı çalışmalar yapmak.

f) Patent, l�sans anlaşmaları, teknoloj� transfer� g�b� konularda �lg�l�lere danışmanlık h�zmet� ver�lerek, ulusal
ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tesc�l belgeler�n�n artışına katkıda bulunmak.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Ün�vers�teler, araştırma merkezler�, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör �le üçüncü şahıslardan gelecek

anal�z talepler�n� gerçekleşt�rmek, değerlend�rmek ve sonuçlarını yorumlamak.
b) Merkez�n akred�tasyon çalışmalarını gerçekleşt�rmek �ç�n çalışmalar yapmak.
c) B�l�msel görüş, danışmanlık ve benzer� h�zmetler yapmak ve bu h�zmetlere �l�şk�n raporlar düzenlemek.
ç) Eğ�t�m sem�nerler�, konferans ve b�l�msel toplantılar düzenlemek.
d) Ün�vers�te-sanay� �ş b�rl�ğ�n� artırıcı faal�yetler düzenlemek.
e) Gerekt�ğ�nde l�sans ve l�sansüstü öğrenc�ler�ne uygulamalı çalışmalar yapmalarına olanak sağlamak.



f) Yurt �ç� ve yurt dışından gelecek m�saf�r araştırmacılar �ç�n uygun of�s ve çalışma ortamlarını sunmak.
g) Ün�vers�teler arası �ş b�rl�ğ�n� artırıcı tanıtım faal�yetler�nde bulunmak.
ğ) Merkez�, akadem� ve sektör tems�lc�ler�ne tanıtıcı faal�yetlerde bulunmak.
h) 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) Danışma Kurulu.
c) Yönet�m Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkez�n faal�yet alanı �le �lg�l� Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından Rektör

tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Süres� dolan Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
(2) Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görev� başında bulunmaması durumunda görev� sona erer. Süres�

dolmadan görev�nden ayrılan Müdürün yer�ne Rektör aynı usulle yen�den görevlend�rme yapar. Müdür, Merkez�n
çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�nden ve gel�şt�r�lmes�nden sorumludur.

(3) Rektör, Müdürün öner�s�yle çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere, Ün�vers�te öğret�m üyeler�
arasından en fazla �k� k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�r�r. Müdürün katılmadığı toplantılara, müdür
yardımcısı katılır ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edeb�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının
görev� de sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek, Yönet�m Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez�n amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenl� b�r b�ç�mde yürütülmes�n� sağlamak.
c) Merkez�n faal�yet raporunu, b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını ve bütçe öner�s�n� hazırlamak.
ç) Merkez�n f�nans kaynaklarının gel�şt�r�lmes� ve bunların en uygun b�ç�mde kullanımı amacıyla g�r�ş�mlerde

bulunmak.
d) Merkeze bağlı araştırma gel�şt�rme b�r�mler�nde araç ve gereçler�n maks�mum ver�mle kullanımı �le sağlıklı

�şley�ş ve çalışması yönünde her türlü tedb�r� almak ve uygulamak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları �le b�rl�kte en az beş, en çok dokuz üyeden

oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındak� üyeler Müdürün tekl�f� üzer�ne, Rektör tarafından üç yıl süre �le
görevlend�r�l�r. Yönet�m Kurulu toplantılarına üst üste 3 (üç) kere katılmayanların, görev süres� dolmadan ayrılan veya
6 aydan fazla Ün�vers�te dışında görevlend�r�len b�r üyen�n yer�ne aynı usulle Rektör tarafından görevlend�rme yapılır.
Süres� b�ten üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne yılda en az �k� kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul ed�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışmaları ve yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, b�r sonrak� yılın çalışma programını ve bütçe öner�s�n�

Rektöre sunmak.
c) Merkez faal�yetler�n�n etk�n ve düzenl� yürütülmes�n� sağlamak amacıyla, Müdürün öner�s� üzer�ne

laboratuvar b�r�mler� oluşturmak, sorumlularını bel�rlemek.
ç) Yurt �ç� ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel �lkeler�n� bel�rlemek ve süreçler�

�zlemek.
d) Merkez tarafından düzenlenecek eğ�t�m programlarına katılanlara ver�lecek belgeler konusundak� �lkeler�

bel�rlemek.
e) Merkezde yapılacak anal�zlere �l�şk�n esasları tesp�t ederek Ün�vers�te Yönet�m Kuruluna sunmak.
f) İlg�l� mevzuat hükümler�yle ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.
Danışma Kurulu ve görevler�
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları �le Yönet�m Kurulunca kurum �ç� veya

kurum dışı k�ş�ler arasından öner�len, Rektör tarafından görevlend�r�len Merkeze bağlı laboratuvarların amaçları
doğrultusunda, b�l�msel ve teknoloj�k araştırma, uygulama veya çalışmaları olan en az on b�r, en fazla on beş k�ş�den
oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üye yen�den aynı usul �le görevlend�r�leb�l�r.
Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az b�r kez Müdürün çağrısı �le toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:



a) Ün�vers�ten�n b�l�msel ve teknoloj�k potans�yel�n�n arttırılmasında Merkez�n �şlevler� �le �lg�l� olarak her
türlü öner�y� d�le get�rmek ve alınacak tedb�rler �le yapılacak uygulamalar hakkında Yönet�m Kuruluna görüş
b�ld�rmek.

b) Merkez�n çalışmaları �le �lg�l� değerlend�rmeler yaparak öner�lerde bulunmak.
c) Merkez�n ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere d�ğer ün�vers�telere bağlı merkezler,

sanay� ve �lg�l� kamu kurumları arasında �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak konularında görüş ve öner�lerde
bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Harcama yetk�l�s�
MADDE 13 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� Müdüre devredeb�l�r.
Döner sermaye kapsamındak� h�zmetler
MADDE 14 – (1) Merkez�n döner sermaye kapsamında verd�ğ� h�zmetlerde �lg�l� mevzuat hükümler�

uygulanır.
Personel �ht�yacı
MADDE 15 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Ek�pman ve dem�rbaşlar
MADDE 16 – (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 ve merkez �ç�n bel�rlenm�ş
laboratuvarda kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (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 18 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


