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YÖNETMELİK

Konya Tekn�k Ün�vers�tenden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜSTAŞLARI 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� Süstaşları Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amacına, 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� Süstaşları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

amacına, 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) Merkez: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Süstaşları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Ün�vers�te: Konya Tekn�k Ün�vers�tes�n�,
d) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; �şleneb�l�r taşlar ve süstaşı �şlemec�l�ğ� alanında yapılacak araştırmaların

teor�k ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmek, bu alanda eğ�t�m vermek, oluşab�lecek sorunlara çözüm yolları aramak,
danışmanlık h�zmetler� vermek, b�l�msel ve tekn�k çalışma ve toplantılar yapmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) İşleneb�l�r taşlar ve süstaşı �şlemec�l�ğ� �le �lg�l� alanlarda araştırma ve uygulamaya yönel�k olarak yerl� ve

yabancı kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yapmak.
b) Bölgen�n ve ülken�n gel�şmes�ne yardımcı olacak b�l�msel ve teknoloj�k araştırmaları planlamak.
c) Merkez�n amacına uygun ulusal ve uluslararası kongre, konferans, serg� ve kurslar düzenlemek.
ç) Merkez�n faal�yet alanı doğrultusunda halkı b�l�nçlend�rmeye yönel�k eğ�t�mler düzenlemek.

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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkez�n faal�yet alanı �le �lg�l� çalışmalarda bulunan Ün�vers�te öğret�m üyeler�

arasından, Rektör tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Görev süres� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
(2) Müdür, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından en fazla �k�

k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�rmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde
yardımcılarının da görev� kend�l�ğ�nden sona erer. Müdür, görev� başında bulunmadığı zamanlarda müdür
yardımcılarından b�r�n�, müdür yardımcılarının da bulunmaması hal�nde Yönet�m Kurulu üyeler� arasından en kıdeml�
olandan başlamak üzere b�r k�ş�y� vek�l olarak bırakır. Göreve vekâlet�n altı aydan uzun sürmes� durumunda yen� b�r
Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez�n düzenl� ve etk�n çalışmasını sağlamak, Merkez� tems�l etmek.



b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündem�n� bel�rlemek ve toplantılara başkanlık etmek.
c) Merkez bünyes�nde oluşturulan çalışma gruplarının faal�yetler�n� düzenlemek, bu faal�yetler� yürütmek ve

denetlemek.
ç) Merkez�n amaçları doğrultusunda faal�yet gösteren d�ğer yerl� ve yabancı kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yapmak.
d) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre

sunmak.
e) Merkez�n personel �ht�yacı �le �lg�l� tekl�fler� Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına

sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün öner�s�yle Rektör tarafından üç

yıl süre �le görevlend�r�len üç öğret�m elemanı olmak üzere en fazla altı üyeden oluşur. Görev süres� sona eren üye
yen�den görevlend�r�leb�l�r. Üyel�ğ�n herhang� b�r nedenle boşalması hal�nde kalan sürey� tamamlamak üzere aynı
usulle yen� b�r üye görevlend�r�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne ayda en az b�r kez Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�t olması hal�nde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış kabul ed�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak.
b) Merkez�n çalışma plan ve programını hazırlamak.
c) Gerekl� durumlarda Müdür tarafından öner�len çalışma grupları ve kom�syonların oluşturulmasını karara

bağlamak, bu kom�syonların k�mlerden ve kaç k�ş�den oluşacağını ve görevler�n� bel�rlemek.
ç) Rektöre sunulacak yıllık faal�yet raporunu görüşmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 12 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�

uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat

hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


