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YÖNETMELİK

Konya Tekn�k Ün�vers�tes�nden:
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE KENTSEL TASARIM

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� M�marlık ve Kentsel Tasarım Uygulama

ve Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının görevler�ne �l�şk�n
usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Konya Tekn�k Ün�vers�tes� M�marlık ve Kentsel Tasarım Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının görevler�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 (KETAM): Konya Tekn�k Ün�vers�tes� M�marlık ve Kentsel Tasarım 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 Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; tek yapı ölçeğ�nden, kent ölçeğ�ndek� mekânlara kadar her türlü b�na ve

kentsel tasarım �le �lg�l� çalışmaları yapmak ve bu ölçeklerle �lg�l� sosyal, ekonom�k, yönetsel, toplumsal, demograf�k,
f�z�k�, m�mar�, tekn�k ve sanatsal konularda b�l�msel araştırma, uygulama ve eğ�t�m-öğret�m, dokümantasyon
çalışmaları ve etk�nl�kler� yapmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Merkez�n amacı kapsamındak� konularda araştırma, �nceleme, gel�şt�rme ve uygulama yapmak ve konuyla

�lg�l� kurum, kuruluş ve k�ş�lerle etk�n �let�ş�m kurarak bu alandak� çalışmaları desteklemek.
b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak.
c) Merkez�n amacı kapsamındak� konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık h�zmetler�

vermek; kurslar, çalıştaylar, sem�nerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek; serg�, müsabaka ve
benzer� çalışma ve etk�nl�klerde bulunmak.

ç) İlg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde kamu kurum ve kuruşları ve özel kuruluşlara, sorunları �le �lg�l�
ücretl� veya ücrets�z; araştırmalar, �ncelemeler, laboratuvar deneyler�, ekspert�z ve benzer� çalışmalar yapmak ve
danışmanlık ve b�l�rk�ş�l�k h�zmet� vermek, b�l�msel rapor vermek, proje ve benzer� tekn�k çalışmalar yapmak, belgeler
düzenlemek ve vermek.

d) B�l�msel ve tekn�k faal�yetler�n yürütülmes� �ç�n genel esaslar çerçeves�nde her türlü �ç ve dış yazışmaları
yapmak, b�l�msel ve tekn�k ver�ler� açıklayan rapor, bülten, proje, k�tap, derg� ve benzer� yayınlarda bulunmak.

e) Merkez�n amacı �le �lg�l� dokümantasyon tem�n� �ç�n gerekl� g�r�ş�mler� yapmak.
f) Merkez�n amacı doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla ortak projeler gel�şt�rmek,

gerçekleşt�rmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla �lg�l� mevzuat hükümler� kapsamında yurt �ç� ve yurt dışı
kaynaklardan madd� destek sağlamak �ç�n çalışmalar yapmak.

g) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında kamu ve özel sektör çalışanlarına yönel�k sert�f�kalı ve sert�f�kasız
kurs ve sem�ner programları düzenlemek.

ğ) B�l�msel ve tekn�k faal�yetler�n yürütülmes� amacıyla yurt �ç� ve yurt dışı kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yaparak
rapor, bülten, proje, k�tap, derg� ve benzer� yayınlarda bulunmak.

h) Merkez�n amacı kapsamındak� konuların gerçekleşt�r�lmes�nde �lg�l� mevzuat hükümler� kapsamında yerl�
ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ı) Ün�vers�tede öğren�m gören her düzeydek� öğrenc�y�, merkez�n amacı kapsamındak� konularda araştırma
yapmaya yöneltmek ve öğrenc�ler�n araştırmalarına destek vermek.

�) Merkez�n amacı kapsamındak� tüm çalışmalarda, gerekl� olduğu hallerde d�ğer kurumlar ve araştırma
merkezler�yle �şb�rl�ğ� yapmak.



j) Rektör ve Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca ver�lecek 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; Ün�vers�ten�n M�marlık ve Tasarım Fakültes� öğret�m üyeler� arasından, Rektör

tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür, Merkez� tems�l eder
ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün öner�s� üzer�ne Ün�vers�te öğret�m üyeler�/görevl�ler� arasından b�r k�ş� Rektör tarafından Müdüre
çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdür Yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Müdürün görev süres� sona erd�ğ�nde
Müdür Yardımcısının da görev� sona erer. Müdür; görev� başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vek�l
bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
c) Yönet�m Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek.
ç) Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Merkez�n çalışma, hedef ve planlarını hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün

onayına sunmak.
e) Merkez�n �dar� ve b�l�msel çalışmalarını yürütmek, personel �ht�yacını bel�rlemek ve Rektörlüğe sunmak.
f) Danışma Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek.
g) Yurt �ç�nde ve yurt dışında eğ�t�m-öğret�m, araştırma, uygulama, �şletme ve benzer� faal�yetlerde bulunan

�lg�l� kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya k�ş�lerle �şb�rl�ğ� yaparak Merkez�n amacına uygun ve
faal�yet alanlarına g�ren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleşt�rmek.

Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Ün�vers�ten�n M�marlık ve Tasarım Fakültes� öğret�m üyeler�/görevl�ler�

arasından Müdür tarafından öner�len ve Rektör tarafından görevlend�r�len dört üye �le Müdür olmak üzere beş k�ş�den
oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üye yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Herhang� b�r nedenle süres� b�tmeden ayrılan üyen�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere yen� b�r üye
görevlend�r�leb�l�r. Yönet�m Kurulu, Merkez�n karar organıdır. Müdür, Yönet�m Kurulunun başkanıdır. Yönet�m
Kurulu Müdürün çağrısı üzer�ne, en az üç ayda b�r salt çoğunluk �le toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n yönet�m� ve faal�yetler� �le �lg�l� kararlar almak.
b) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak ve Rektöre

sunmak.
c) Merkezde görevlend�r�lecek personel�n tesp�t� �le �lg�l� hususlarda karar almak.
ç) 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 Kurulunun öner�s� üzer�ne, Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l�

çalışmalarıyla tanınan sahasında uzman Türk ya da �lg�l� mevzuat hükümler� kapsamında yabancı b�l�m �nsanları,
araştırmacılar ve uzmanlar arasından �stekler� hal�nde, üç yıllık süre �le Rektör tarafından görevlend�r�len en fazla 25
k�ş�den oluşur. Danışma Kurulu üyeler� görev süreler� sona erd�ğ�nde yen�den görevlend�r�leb�l�r. Danışma Kurulu,
Müdürün çağrısı üzer�ne toplanır. Toplantılara Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu; Merkez�n danışma organı
olup, kararları �st�şar� n�tel�kted�r.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n projeler�nde etk�nl�k ve ver�ml�l�ğ�n arttırılmasına yardımcı olmak.
b) Ortaya çıkan görüşler�n çalışmalara kazandırılmasını sağlamak amacı �le Müdüre görüş ve öner�lerde

bulunmak.
c) Merkez�n yapacağı �şlerde görüş b�ld�rmek veya yen� öner�ler sunmak, yürütülen araştırma ve eğ�t�m

faal�yetler�nde danışmanlık yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �darî personel �ht�yacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�

uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel �le karşılanır.
Dem�rbaş ve ek�pmanlar



MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet,
ek�pman ve dem�rbaş Merkez�n kullanımına tahs�s ed�l�r.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


