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YÖNETMEL K
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AK F ERSOY ÜN VERS TES MERMER VE DO AL TA
TEKNOLOJ LER UYGULAMA VE ARA TIRMA
MERKEZ YÖNETMEL

B R NC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli in amac ; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine ba l olarak kurulan, Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Mermer ve Do al Ta Teknolojileri Uygulama ve Ara t rma Merkezinin yönetim, çal ma
usul ve esaslar n düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine ba l olarak kurulan, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Mermer ve Do al Ta Teknolojileri Uygulama ve Ara t rma Merkezinin amac na, faaliyet alanlar na,
yönetim organlar na, yönetim organlar n n görevlerine ve çal ma ekline ili kin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 say l Yüksekö retim Kanununun
7 nci maddesinin birinci f kras n n (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 üncü maddesine dayan larak
haz rlanm t r.
Tan mlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mermer ve Do al Ta Teknolojileri Uygulama ve Ara t rma
Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür yard mc lar : Merkezin Müdür yard mc lar n ,
ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,
ifade eder.

K NC BÖLÜM
Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar
Merkezin amac
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçlar unlard r:
a) Burdur ilinde bulunan ve ihracatta önemli pay olan mermer ve do al ta rezervinin verimli bir ekilde
i lenmesini ve kullan lmas n sa layacak bilimsel, teknolojik çal malar yürütmek.
b) Burdur ili mermer ve do al ta sektörünün talep etti i ve çözüm bulunmas n istedi i konularda destek
sa lamak ve çözüm önerileri geli tirmek.
c) Mermer ve do al ta teknolojileri konusunda yap lacak tüm bilimsel ve AR-GE çal malar na destek olmak.
ç) Bölgenin mermer ve do al ta sektörünün ihtiyaç duydu u ve rekabet gücünü art racak konularda projeler
geli tirmek.
d) Üniversite-sanayi i birli ini gerçekle tirmek ve geli tirmek.
e) Toplum aç s ndan bilimsel bilginin eri ebilirli ini art rmak.
Merkezin faaliyet alanlar
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlar gerçekle tirmek üzere a a daki faaliyetlerde
bulunur:
a) Üniversite-sanayi i birli i çerçevesinde bilimsel ve teknik çal malar yapmak, Mühendislik-Mimarl k
Fakültesi içinde yap lacak tüm akademik çal malara destek sa lamak.
b) Üniversitenin Mühendislik-Mimarl k Fakültesi ve di er Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullar nda
bulunan ilgili programlarda konuya ili kin olarak yap lacak projelerde, yürütülecek olan lisans ve lisansüstü
çal malara akademik destek sa lamak. Mermer ve do al ta sektörü ile ilgili olarak Türkiye’nin ve bölgenin ihtiyac
olan deney ve ara t rmalarda bilimsel ve teknik destek sa lamak ve di er üniversiteler ve bilimsel kurulu larla ortak
çal malar yapmak.
c) Üniversite bünyesinde yer alan bölüm, program ve di er ara t rma merkezlerine, konuyla ilgili bilimsel
amaçl destek sa lamak; bölüm ve programlara uygulanan e itim-ö retim programlar n n, sanayinin ihtiyaçlar
do rultusunda geli tirilmesini sa layacak çal malar yapmak.
ç) Sektörün talebi üzerine günün ko ullar na uygun olabilecek programlar önererek, uygulama boyutunda
özellikle detay ocak ara t rmalar ve blok verimi, i letme sahas ndaki yap sal kontrollerin detay ara t rmas , mermer ve
do al ta ocak i letmecili i, mermerlerin kesilebilirli i ve kesme parametreleri, parlat labilirli i, yüzey pürüzlülü ü,
fabrika dizayn ve uygun ko ullarda i letilebilirli i, finans, pazarlama, piyasa ara t rmas çal malar yapmak.
d) Üniversitede halen yürütülmekte olan yerbilimleri ile ilgili faaliyetlere, mermer ve do al ta konusunda
dinamizm kazand rmak, mermer ve do al ta sektöründe ara t rma, i letme, i leme (fabrika), finansman d -iç ticaret
ve pazarlama konusunda farkl bir uygulama boyutunun getirilmesini ve mermer sektörünün ihtiyaç duydu u bilimsel
ve teknolojik geli meleri sa lamak.
e) Teknolojik bilgi birikimlerini; makale, kitap, dergi eklinde yay mlamak ya da panel, çal tay, sempozyum,
sergi ve fuar eklinde etkinliklerle ilgili sektörlere aktarmak.
f) Mermer sektöründe özellikle at k ve art klar n de erlendirilmesi konusunda, fakülte-yüksekokul-sanayi

aras nda deneysel (pilot) ve sanayi ölçe inde üretime yönelik özel programlar uygulamak ve bunlar yat r ma
yönlendirerek i sahas ve ekonomik de er kazanmalar n sa lamak.
g) Konuyla ilgili projelerin yan s ra, çal ma alanlar için gerekli olan bina, laboratuvar ve fiziki alt yap
imkânlar n n art r l p, geli tirilmelerini sa lamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organlar ve Görevleri
Merkezin yönetim organlar
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organlar unlard r:
a) Müdür ve müdür yard mc lar .
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve müdür yard mc lar
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite bünyesinde alan nda uzmanla m veya çal m ö retim elemanlar
aras ndan Rektör taraf ndan üç y l süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden ayn usulle
görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayr lan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere ayn usulle yeniden
görevlendirme yap l r.
(2) Müdür, çal malar nda kendisine yard mc olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri aras ndan iki ki iyi Müdür
yard mc s olarak görevlendirmek üzere Rektörün onay na sunar. Görev süresi biten Müdür yard mc lar , yeniden ayn
usulle görevlendirilebilirler. Görev süresi bitmeden ayr lan Müdür yard mc s yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
ayn usulle yeniden görevlendirme yap l r.
(3) Müdürün kat lamad
vekâlet edebilir.

toplant lara, görevlendirece i Müdür yard mc s kat l r ve Müdürlü e alt aya kadar

(4) Müdür yard mc lar n n görev süresi en çok üç y ld r. Müdür, gerekli gördü ü hâllerde yard mc lar n n
de i tirilmesini teklif edebilir.
(5) Müdürün görevi sona erdi i zaman yard mc lar n n da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri unlard r:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Müdür yard mc lar aras nda görev payla m yapmak ve yap lan i leri denetleyerek merkezi amaçlar
do rultusunda yönetmek.
c) Yönetim Kurulunu toplant ya ça rmak, gündemi haz rlamak ve bu kurullar n ba kan olarak toplant lar
yönetmek.
ç) Yönetim Kurulunun ald

kararlar uygulamak.

d) Yönetim Kurulunca haz rlanan bütçeyi Rektörlü e sunmak.

e) Merkezin y ll k faaliyet raporunu ve bir sonraki y la ait çal ma program n düzenlemek ve Yönetim
Kurulunun görü ünü ald ktan sonra Rektörün onay na sunmak.
f) Personel ihtiyac n belirlemek ve Rektörlü e sunmak.
Müdür yard mc lar n n görevleri
MADDE 10 – (1) Müdür yard mc lar n n görevleri unlard r:
a) Merkez yönetiminde müdüre yard mc olmak ve müdür taraf ndan verilen görevleri yürütmek.
b) Genel koordinasyonu ve yürütmeyi sa lamak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yard mc lar ile mermer ve do al ta teknolojileri
konusunda yay n ve çal malar bulunan Üniversite ö retim elemanlar aras ndan Rektör taraf ndan görevlendirilecek
üç üye olmak üzere toplam alt ki iden olu ur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç y l olup, süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayr lan veya alt aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplant lara
kat lamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör taraf ndan yeni üye
görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt ço unlukla toplan r ve kararlar oy çoklu u ile al n r.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün ça r s üzerine en az y lda bir defa salt ço unlukla toplan r ve kararlar oy
çoklu u ile al n r.
(3) Müdür, Yönetim Kurulunun da ba kan d r. Müdürün yoklu unda bu görevi, Müdüre vekâlet eden Müdür
yard mc s yürütür.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri unlard r:
a) Merkezin çal malar yla ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin çal ma alan ile ilgili ki i, kurum ve kurulu larla ilgili i birli i esaslar n belirlemek.
c) Y ll k faaliyet raporunu inceleyip onaylamak ve bir sonraki y la ait çal ma program n düzenlemek.
ç) Merkezdeki çal malar n etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeli e uygun olarak, daha
iyi ve verimli ekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararlar almak.
d) Bir sonraki takvim y l içinde yap lacak her türlü bilimsel, e itsel ve uygulamal toplant ve faaliyetleri
belirlemek.
e) Müdürün önerece i di er konular görü üp karara ba lamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çe itli ve Son Hükümler
Personel ihtiyac
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac Müdürün önerisi üzerine, 2547 say l

Yüksekö retim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör taraf ndan görevlendirilen personel taraf ndan kar lan r.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördü ü ölçüde Müdüre
devredebilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili di er mevzuat hükümleri ile Senato
kararlar uygulan r.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yay m tarihinde yürürlü e girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

