
9 Mart 2020 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31063

YÖNETMELİK

Konya Tekn�k Ün�vers�tes�nden:
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ VE İLERİ MALZEMELER

GELİŞTİRİLMESİ 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� Nanoteknoloj� ve İler� Malzemeler

Gel�şt�r�lmes� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, çalışma 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� Nanoteknoloj� ve İler� Malzemeler Gel�şt�r�lmes�

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, çalışma 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 (KTÜN-NANOMER): Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Nanoteknoloj� ve İler� Malzemeler Gel�şt�r�lmes�

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 Çalışma Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Nanoteknoloj� ve �ler� malzemeler �le �lg�l� akadem�k çalışmalar yapmak, projeler gel�şt�rmek, kurs ve

sem�nerler düzenlemek.
b) Yürütülecek programlar ve uygulamalar aracılığı �le Ün�vers�ten�n kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör

ve benzer alanda çalışmalar yürüten uluslararası kuruluşlarla �l�şk�ler�n�n gel�şt�r�lmes�ne katkıda bulunmak.
c) Akadem�k personel�n kend�ler�n� meslek� ve akadem�k anlamda gel�şt�rmes�n� sağlamak, ülkem�z�n �ht�yaç

duyduğu katma değer� yüksek ve �ler� teknoloj� ürünler�n üret�lmes� �ç�n gerekl� araştırmaları yapmak ve bu alanlarda
n�tel�kl�, donanımlı öğrenc�ler�n yet�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak.

ç) Nanoteknoloj� ve �ler� malzemeler �le �lg�l� d�s�pl�nlerarası çalışmaları teşv�k ve organ�ze etmek, bu
çalışmaların yürütülmes� �ç�n kullanılacak laboratuvarları oluşturmak, altyapı ve ver�ler� sağlamak.

d) Nanoteknoloj� ve �ler� malzemeler alanında Ün�vers�te, sanay� ve ülke genel�nde yapılan çalışmaları tak�p
etmek, bu konulardak� ulusal ve uluslararası araştırmacıların/kuruluşların AR-GE faal�yetler�ne katkı sağlamak,
araştırmacılar/kuruluşlar arasında koord�nasyonu sağlamak ve �lg�l� araştırmacıların ve kuruluşların nanoteknoloj�dek�
gel�şmelerle �lg�l� b�lg�lend�r�lmes�ne yönel�k çalışmalarda bulunmak.

Merkez�n çalışma alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n çalışma alanları şunlardır:
a) Nanoteknoloj� ve �ler� malzemeler konusunda dokümantasyon merkez� oluşturarak ulusal ve uluslararası

kuruluşların kaynaklara er�şeb�lmes� �ç�n olanak sağlamak.
b) Nanoteknoloj� ve �ler� malzemeler alanında ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ�ne yönel�k doğrudan ürün odaklı

projeler gel�şt�rmek ve benzer konularda faal�yet gösteren merkezlerle �şb�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�ne katkı sağlamak.
c) Nanoteknoloj� ve �ler� malzemeler alanında d�s�pl�nlerarası çalışmaların gerçekleşt�r�lmes�n� ve

koord�nasyonunu sağlamak.
ç) Ün�vers�te bünyes�nde bulunan f�z�k� laboratuvar altyapısının ve �mkânlarının etk�n b�r şek�lde

kullanılmasını, nanoteknoloj� ve �ler� malzemeler alanındak� gel�şmelere uygun olacak şek�lde sürekl� gel�şt�r�lmes�n�
sağlamak.

d) Ün�vers�tede nanoteknoloj� ve �ler� malzemeler konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve
yönlend�rmek; ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve sem�nerler düzenlemek; kamuoyunu katma değer�
yüksek nanoteknoloj� ürünler� hakkında b�l�nçlend�rmek, aydınlatmak ve b�lg�lend�rmek.

e) Konu �le �lg�l� Ün�vers�tede görev yapan akadem�k personel�n, ulusal ve uluslararası düzeyde
araştırmacılarla �şb�rl�ğ� yapma �mkânlarını oluşturmak, koord�ne etmek ve �lg�l� araştırmacı ve kurumları
b�lg�lend�rmek.



f) Ün�vers�tede veya yurt �ç�ndek� ve yurt dışındak� d�ğer ün�vers�telerde, enst�tülerde ve araştırma
merkezler�nde nanoteknoloj� konusunda yapılan araştırmaları �zlemek, uluslararası projeler üretmek, yapılacak l�sans
ve l�sansüstü çalışmalarda destek sağlamak.

g) Nanoteknoloj� uygulamaları konusunda, �lg�l� bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� 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 çalışma alanı �le �lg�l� konularda araştırmaları, uygulamaları veya deney�m�

bulunan Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten
Müdür tekrar görevlend�r�leb�leceğ� g�b� görev süres� dolmadan aynı şek�lde görevden de alınab�l�r. Müdür, Merkez�n
çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�nden, gel�şt�r�lmes�nden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün öner�s� üzer�ne, Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından en çok �k� k�ş� Rektör tarafından müdür
yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Müdür, görev� başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından b�r�n� 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 Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündem�n� hazırlamak ve toplantılara başkanlık

etmek.
d) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönet�m

Kurulunda onaylanmış şekl�yle Rektöre sunmak.
e) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak ve bu Kurulu toplantıya çağırmak.
f) 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
çalışma alanına g�ren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleşt�rmek.

Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Ün�vers�ten�n Mühend�sl�k ve Doğa

B�l�mler� Fakültes�, Tarım ve Teknoloj� Fakültes�, İşletme B�l�mler� Fakültes� ve Tekn�k B�l�mler Meslek Yüksekokulu
bünyes�nde nanoteknoloj� �le �lg�l� alanlarda yayınları, araştırmaları, projeler�, uygulama ve deney�mler� bulunan
öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından görevlend�r�len dört k�ş� dah�l olmak üzere en çok yed� üyeden oluşur.
Yönet�m Kurulunun başkanlığını Müdür yapar.

(2) Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev süres� b�ten üye yen�den görevlend�r�leb�l�r.
Görevden ayrılan üyen�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�l�r.

(3) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne ayda b�r, �ş�n gerekt�rd�ğ� durumlarda daha sık toplanır ve
Merkez�n çalışmalarını gözden geç�rerek �lg�l� konularda karar alır. Yönet�m Kurulu; salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Bu Yönetmel�kte bel�rlenen amaçlar doğrultusunda Merkez�n çalışma ve yönet�m� �le �lg�l� konularda

kararlar almak.
b) Merkez�n yıllık faal�yet raporu �le yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak.
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.
ç) Merkez�n çalışmaları �ç�n gerekl� geç�c� çalışma gruplarını ve kom�syonları kurmak ve görevlend�rmek �ç�n

Rektörün onayına sunmak.
d) Merkez�n uzun vadel� b�l�msel ve �darî plan ve programlarını hazırlamak.
e) Merkez�n çalışma alanına g�ren d�ğer konularda kararlar almak.
Danışma Kurulu ve görevler�
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönet�m Kurulunun öner�s� üzer�ne, nanoteknoloj� ve �ler� malzemeler

konusunda çalışmaları bulunan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş tems�lc�ler� ve uzmanlar arasından �stekler�
hal�nde, üç yıllık süre �le Rektör tarafından görevlend�r�len en fazla on beş 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 Müdürün
başkanlığında toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görev�; Yönet�m Kuruluna b�l�msel ve teknoloj�k konularda danışmanlık yapmak ve
kend�s�ne sunulan konularda �ncelemeler yaparak görüş b�ld�rmekt�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı



MADDE 13 – (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�pman
MADDE 14 – (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.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 15 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör gerekl� gördüğü takd�rde bu yetk�s�n� kısmen

veya tamamen Müdüre devredeb�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.

 
 


