
6 Aralık 2020 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 31326

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Ün�vers�tes�nden:
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EKLEMELİ İMALAT UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Bursa Uludağ Ün�vers�tes� Eklemel� İmalat 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; Bursa Uludağ Ün�vers�tes� Eklemel� İmalat 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) Merkez: Bursa Uludağ Ün�vers�tes� Eklemel� İmalat Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: Bursa Uludağ Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Senato: Bursa Uludağ Ün�vers�tes� Senatosunu,
e) Ün�vers�te: Bursa Uludağ Ün�vers�tes�n�,
f) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Eklemel� �malat alanında d�s�pl�nler arası araştırma ve teknoloj� uygulamaları �ç�n �lg�l� mevzuat hükümler�

kapsamında ulusal ve uluslararası �şb�rl�kler� yapmak.
b) Eklemel� �malat konusunda b�l�msel çalışmalar yapmak, konuyla �lg�l� l�sans ve l�sansüstü dersler �ç�n

laboratuvar ortamları sağlamak, eğ�t�me, mezun�yet çalışmalarına ve l�sansüstü tez çalışmalarına destek olmak.
c) Ün�vers�te, sanay�, �ş dünyası ve s�v�l toplum kuruluşları arasında eklemel� �malat konularındak� �şb�rl�ğ�n�

teşv�k etmek, düzenlemek ve uygulanab�l�r sonuçları �lg�l� sektörlerle paylaşmak.
ç) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında Endüstr�yel kuruluşlar başta olmak üzere,  d�ğer özel ve kamu

kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� yaparak tekn�k problemler�n çözümüne da�r çalışmalar yapmak, teknoloj� gel�şt�rme ve
uygulama projeler�ne destek vererek ortak projeler ve eğ�t�m programları gel�şt�rmek.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Eklemel� �malat teknoloj�ler� kapsamı �çer�s�nde yer alan; �çten yanmalı motorlar, düşük ve/veya sıfır

karbon salınımlı araçlar, h�br�t ve alternat�f araç tasarımları, sürdürüleb�l�rl�k, opt�m�zasyon, çevresel faktörler,
sürücü/yolcu/taşıt güvenl�ğ� ve konforu, last�k ve taşıt d�nam�ğ� ve benzer� konularda araştırmalar, �ncelemeler,
gel�şt�rmeler, uygulamalar yapmak.

b) Eklemel� �malat konularında d�s�pl�nler arası yüksek l�sans ve doktora çalışmalarını teşv�k etmek, yüksek
l�sans ve doktora tez çalışmalarının sonuçlarını �lg�l� sektörün yönet�c� ve profesyoneller�n�n b�lg�s�ne sunmak.

c) Merkez�n çalıştığı konularda �let�ş�m altyapısını gel�şt�rerek ver� tabanları oluşturmak.
ç) Merkez�n amacına uygun olarak, eklemel� �malat teknoloj�s�n�n sanay�de ve �lg�l� �şletmelerde kullanımı ve

uygulanması konularında �nceleme ve araştırmalar yapmak, teknoloj� gel�şt�rme, teknoloj� transfer� ve tekn�k
sorunların çözümü g�b� konularda destek sağlamak.

d) Ar-Ge kültürünü oluşturmaya ve gel�şt�rmeye yönel�k toplantılar, sem�nerler, çalıştaylar, konferanslar ve
kurslar düzenlemek.



e) Eklemel� �malat teknoloj�ler� üzer�ne farkındalığın arttırılması amacıyla paneller, söyleş�ler ve yarışmalar
organ�ze etmek.

f) Ün�vers�tede eklemel� �malat �le �lg�l� konularda çalışan araştırmacılara, �ht�yaç duydukları kaynak ve
altyapıların sağlanması hususunda rehberl�k etmek.

g) Eklemel� �malat �le �lg�l� konularda yurt �ç� ve yurt dışı araştırma ve eğ�t�m kuruluşları �le �şb�rl�ğ� yapmak.
ğ) Eklemel� �malat �le �lg�l� konularda sanay� �le �şb�rl�ğ� yapmak ve sanay�ye, kamu kurum ve kuruluşlarına

danışmanlık h�zmetler� vermek.
h) Ün�vers�tede var olan tekn�k �mkânlardan, eklemel� �malat konularında çalışan araştırmacıların

faydalanab�lmes� �ç�n Ün�vers�te b�r�mler� �le gerekl� koord�nasyonu sağlamak.
ı) Eklemel� �malat konularında �lg�l� kurum ve kuruluşlarla ortak projeler üretmek ve çalışmalar yapmak.
�) Eklemel� �malat araştırmaları konusunda gerçekleşt�r�len araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde

ed�len b�l�msel ve tekn�k bulguları rapor, bülten, k�tap, derg� ve d�ğer ortamlarda yayın olarak sunmak.
j) Gerçekleşt�r�len başarılı �şb�rl�ğ� örnekler�n� �ş dünyası ve kamuoyu �le paylaşmak.
k) Ün�vers�te bünyes�ndek� �lg�l� b�r�mler�n laboratuvarlarından, laboratuvarlarındak� mak�ne, donanım,

yazılım ve mevcut d�ğer altyapı �mkânlarından Merkez�n amaçları kapsamında araştırmacıların faydalanmasını
sağlamak, yapılan ortak çalışmalarla �lg�l� b�r�mler�n gel�şmes�ne katkıda bulunmak.

l) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında, Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenen Merkez 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) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Ün�vers�ten�n tam zamanlı çalışan öğret�m elemanları arasından �k� yıl süreyle

Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Görev süres� dolan Müdür tekrar görevlend�r�leb�l�r. Müdürün kes�nt�s�z olarak altı
aydan fazla görev� başında bulunmaması durumunda aynı usul �le yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönet�m Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, bu kurulların geç�c� gündem�n�

bel�rlemek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşünü

aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkez�n çalışma alanıyla �lg�l� d�ğer görevler� yürütmek.
(2) Müdür; çalışmaların düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�nden, gözet�m ve denet�m�nden ve gerekl� önlemler�n

alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere, Ün�vers�ten�n tam zamanlı çalışan

öğret�m elemanları arasından �k� k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�r�lmek üzere Rektörün onayına sunar.
(2) Müdür yardımcılarının görev süres� �k� yıldır. Görev�nden ayrılan müdür yardımcısının yer�ne kalan sürey�

tamamlamak üzere yen�s� görevlend�r�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının da görev� sona erer.
(3) Müdürün katılamadığı toplantılara görevlend�receğ� müdür yardımcısı başkanlık eder ve Müdüre altı aya

kadar vekâlet edeb�l�r.
(4) Müdür yardımcılarının görev� Merkez�n amaçları ve faal�yet alanları doğrultusunda Müdüre Merkez�n

çalışmalarında ve yönet�lmes�nde yardımcı olmaktır.
Yönet�m Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca

Ün�vers�ten�n tam zamanlı çalışan öğret�m elemanları arasından öner�len ve Rektör tarafından görevlend�r�len dört üye
olmak üzere toplam yed� üyeden oluşur.

(2) Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� �k� yıldır. Görev süres� b�ten üyeler, yen�den aynı usulle
görevlend�r�leb�l�r. Görev süres�n�n b�t�m�nden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Ün�vers�te dışında
görevlend�r�lenler�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�l�r.

(3) Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne toplanır. Yönet�m Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu �le alınır.



(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez �z�ns�z ve mazerets�z Yönet�m Kurulu toplantısına katılamayan
üyen�n üyel�ğ� Yönet�m Kurulu kararı �le sona erd�r�leb�l�r.

(5) Yönet�m Kurulu, görevler�n� yer�ne get�rmek �ç�n alt kom�syonlar kurab�l�r.
Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 12 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkez�n bütçe �le �lg�l� öner�ler�n� ve yıllık faal�yet raporunu hazırlamak.
c) Müdürün önereceğ� b�l�msel çalışma grupları ve Merkez b�r�mler� �le bunların sorumlularını görevlend�rme

konusunda karar almak, bu b�r�mler�n çalışma esaslarını bel�rlemek.
ç) Sanay�, t�caret ve h�zmet sektörü mensupları tarafından öner�len konularda �şb�rl�ğ� tekl�fler�n�

değerlend�rmek, �şb�rl�ğ� tekl�fler�n� Ün�vers�ten�n �lg�l� b�r�mler�ne �letmek, görev alab�lecek b�r�mler� tesp�t etmek.
d) Yürütülen faal�yetler hakkında Rektörlük, fakülte dekanlıkları, enst�tü ve yüksekokul müdürlükler�,

Ün�vers�tede faal�yet gösteren �lg�l� merkez müdürlükler� ve Danışma Kuruluna b�lg� sunmak.
e) Merkez b�r�mler�n�n kuruluş ve çalışma esaslarını bel�rlemek.
f) Merkez bünyes�nde oluşturulan b�l�msel çalışma gruplarına sonradan katılmak �steyen araştırmacıların

başvurularını değerlend�rmek.
g) İş dünyasından gelen araştırma, uygulama projeler�, burs, kurs, eğ�t�m ve benzer� öner�ler�, Danışma

Kurulunun da katkıları �le değerlend�rmek, yönlend�r�lecek k�ş� ve Ün�vers�te b�r�mler�n� bel�rlemek.
ğ) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındak� kurum ve kuruluşlar �le ortaklaşa yürütülecek

çalışmaların temel �lke, esas ve usuller�n� bel�rlemek.
h) Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� d�ğer konularda kararlar almak.
ı) Merkez�n düzenled�ğ� eğ�t�m programlarına katılanlara ver�lecek belge ve sert�f�kalar hakkındak� esasları

Ün�vers�ten�n �lg�l� b�r�mler� �le �şb�rl�ğ� yaparak bel�rlemek.
�) Müdürün Merkez�n amaçları doğrultusunda get�receğ� konular hakkında kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Yönet�m Kurulunun öner�s� ve Rektörün onayı �le Ün�vers�te ve

�stekler� hal�nde d�ğer ün�vers�te, kamu, özel sektör ve s�v�l toplum kuruluşlarından olmak üzere görevlend�r�len altı
üye �le Müdür dâh�l toplam yed� üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� �k� yıldır. Süres� b�ten üyeler yen�den Danışma Kurulu üyel�ğ�ne
görevlend�r�leb�l�r. Süreler� b�tmeden herhang� b�r nedenle ayrılan üyeler�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere aynı
usulle yen�den görevlend�rme yapılır.

(3) Müdürün başkanlık edeceğ� Danışma Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne toplanır ve Merkez�n faal�yetler�n�
gözden geç�rerek �lg�l� konularda Yönet�m Kuruluna öner�lerde bulunur. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar toplantıya katılan üyeler�n salt çoğunluğu �le alınır.

(4) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Ün�vers�te �le kamu kuruluşları, sanay�, t�caret ve h�zmet çevreler� arasında �şb�rl�ğ�n�n sağlanması ve

gel�şt�r�lmes� amacıyla Yönet�m Kuruluna öner�lerde bulunmak.
b) Yılda b�r defadan az olmamak üzere sanay�, t�caret ve h�zmet çevreler�n�n tems�lc�ler� �le toplanarak

Merkez�n ve Yönet�m Kurulunun faal�yetler� hakkında b�lg� vermek.
c) Merkez�n çalışmaları �le �lg�l� değerlend�rmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 14 – (1) Merkez�n uygulama ve çalışma faal�yetler�n�n ver�ml� yürütüleb�lmes� amacı �le bel�rlenm�ş

alt çalışma ve uygulama alanlarında b�l�msel çalışma grupları oluşturulab�l�r. Çalışma grubu üyel�ğ�, Müdür tarafından
öner�len aday ya da adayların Yönet�m Kurulunca kabulü �le gerçekleş�r. Çalışma gruplarına Müdürün öner�s� �le
Yönet�m Kurulu tarafından b�r koord�natör atanır ve grup faal�yetler� Müdür tarafından �zlen�r ve denetlen�r.

Merkez Sekreter�
MADDE 15 – (1) Merkez Sekreter�, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Merkez

Sekreter� b�r yıllığına görevlend�r�l�r. Süres� dolduğunda yen�den görevlend�r�leb�l�r. Merkez Sekreter� oy hakkı
olmaksızın Yönet�m Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yapar.

(2) Merkez Sekreter�n�n görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler�n�n yürütülmes� �le �lg�l� (duyuru yapılması, kurs�yerler�n kayıtları ve ödeme

�şlemler�n�n tak�b�, notların �şlenmes� ve benzer� d�ğer faal�yetler) �ş ve �şlemler� yürütmek.
b) Büro ve �ç h�zmetlerde çalışanlar arasındak� �ş bölümünü Müdürün onayı �le yapmak.
Personel �ht�yacı
MADDE 16 – (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 �le karşılanır.
Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller



MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�, Senato ve
Ün�vers�te Yönet�m Kurulu 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� Bursa Uludağ Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


