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YÖNETMELİK

Uludağ Ün�vers�tes�nden:
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MALZEME BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Uludağ Ün�vers�tes�ne bağlı olarak kurulan Uludağ Ün�vers�tes�

Malzeme B�l�mler� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçları, faal�yetler�, yönet�m organları ve çalışma b�ç�m�ne
�l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Uludağ Ün�vers�tes� Malzeme B�l�mler� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

amaç kısmında bel�rt�len �ş ve �şlemler� 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�yle 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Merkez-MUAM: Uludağ Ün�vers�tes� Malzeme B�l�mler� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Ün�vers�te: Uludağ Ün�vers�tes�n�,
d) Rektör: Uludağ Ün�vers�tes� Rektörünü,
e) Senato: Uludağ Ün�vers�tes� Senatosunu,
f) 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; Uludağ Ün�vers�tes� bünyes�nde malzeme b�l�m� alanında n�tel�kl�

araştırmalar yapmak, yapılan buluşları ve uygulamaları hızlandırmak, yüksek katma değerl� ürünler�n üret�m�ne katkı
sunmak, uygulamalı malzeme b�l�mler� alanında d�s�pl�nler arası n�tel�kl� l�sansüstü öğret�m�ne �mkân sağlamak ve
bunların toplum yararına dönüştürülmes�n� sağlayarak var olan akadem�, sanay� ve devlet desteğ�n� b�r araya
get�rmekt�r.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Malzeme ve yen� nes�l üret�m teknoloj�ler alanında �lg�l� enst�tü ve/veya enst�tüler bünyes�nde

gerçekleşt�r�lmek üzere uygulamalı d�s�pl�nler arası l�sansüstü öğret�m faal�yetler�ne yardımcı olmak.
b) Ün�vers�te b�r�mler�n�n ortak �ht�yacı olan �ler� araştırma düzenekler�n� tem�n ederek, Ün�vers�te bünyes�nde

veya Merkeze bağlı olarak kurulan Ar-Ge b�r�mler�nde ortak kullanıma sunmak.
c) Araştırmacılardak� mot�vasyonu artıracak, araştırma yapmaya �mkân tanıyacak ve güven�l�r sonuçların elde

ed�lmes�n� sağlayacak b�r alt yapıyı oluşturmak.
ç) Sanay�n�n �ht�yacına cevap vereb�lecek Ar-Ge faal�yetler�ne yönel�k araştırmaları yapmak ve bunları

sanay�ye aktarmak.
d) Özel ve kamu kuruluşlarının �ht�yaç duydukları test, anal�z ve ölçüm �stekler�n� karşılamak.
e) Mevcut c�hazların günün koşullarına göre gel�şen talepler� karşılayacak şek�lde gel�şt�r�lmes�n� ve c�hazların

kal�brasyon, belgelenmes� ve akred�te çalışmalarını sağlamak.
f) Merkezden d�ğer ün�vers�teler�n, enst�tüler�n, araştırma merkezler�n�n ve sanay� kuruluşlarındak�

araştırmacıların da yararlanmasını sağlamak.
g) Malzeme b�l�m� alanında çalışma yapmak �steyen başarılı öğrenc�lere özel sektör kuruluşlarından burs

sağlamak.
ğ) Ün�vers�ten�n n�tel�kl� proje yürütme potans�yel�n� artırmak.
h) Bölgesel, ulusal ve uluslararası öncel�kl� araştırma, �nceleme, uygulama ve gel�şt�rme faal�yetler�

kapsamında yürütülecek projeler �ç�n gerekl� test, anal�z çalışmaları yapmak.
ı) Ün�vers�teler ve �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ulusal ve uluslararası projelerde �ht�yaç

duyulan test, anal�z ve ölçüm �stekler�n� karşılamak.
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�) Merkez bünyes�nde �ler� teknoloj� malzemeler� konularında çalışma kümeler�n� oluşturmak ve teşv�k ederek
d�s�pl�nler arası çalışmalara öncülük etmek.

j) İlg�l� ulusal ve uluslararası, merkez ve enst�tüler ve özel sektör kuruluşları �le �şb�rl�ğ� yapmak, ortak
çalışmaları özend�rmek, organ�ze etmek, proje pazarı, konferans, kongre, eğ�t�m ve b�l�msel toplantılar düzenlemek ve
elde ed�len çıktıları paylaşmak.

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�tede görevl� öğret�m üyeler� arasından, üç yıl �ç�n Rektör tarafından

görevlend�r�l�r. Süres� dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlend�r�leb�l�r.
(2) Müdürün öner�s�yle çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere Ün�vers�tede görevl� öğret�m üyeler�

arasından �k� k�ş�, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Müdür yardımcılarının görev süres�
Müdürün görev süres� �le sınırlıdır. Müdür gerekl� gördüğünde yardımcılarının değ�şt�r�leb�lmes�n� Rektöre tekl�f
edeb�l�r.

(3) Müdürün öner�s�yle, Ün�vers�te öğret�m elemanları ya da �dar� personel arasından b�r k�ş�, Rektör
tarafından sekreter olarak görevlend�r�leb�l�r.

(4) Müdürün yokluğunda müdür yardımcılarından kıdeml� olan müdürlüğe vekâlet eder. Göreve vekâlet altı
aydan fazla süremez.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdür aşağıda bel�rt�len görevler� yapar:
a) Merkez� tems�l etmek ve yönetmek.
b) Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönet�m Kurulunun kararlarını yönetmel�k çerçeves�nde uygulamak ve faal�yetler�n� denetlemek.
ç) Merkezde görevl� tüm personel�n faal�yetler�n� planlamak, koord�ne etmek ve denetlemek.
d) Ün�vers�te dışı k�ş� ve kurumlarla �şb�rl�ğ� sürec�n� koord�ne etmek.
e) Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� olarak her altı ayda b�r rapor hazırlamak ve Yönet�m Kuruluna sunmak.
f) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönet�m Kurulunun onayına sunmak.
g) Merkez�n personel ve d�ğer kaynaklarla �lg�l� �ht�yaçlarını tesp�t etmek, Yönet�m Kurulunun görüş ve

onayına sunmak.
ğ) Müdürün öner�s� ve Rektörün onayıyla gerekt�ğ�nde öğrenc�lerden oluşan alt çalışma ek�pler� oluşturmak ve

Merkez�n faal�yetler� çerçeves�nde çalışmalar yapmak.
h) Yönet�m Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve Rektörün öner�s� �le Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından

seç�len altı k�ş� olmak üzere toplam yed� k�ş�den oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler�, Rektör tarafından üç yıllığına
atanırlar. Yönet�m Kurulu Başkanlığını Müdür yürütür. Müdürün yokluğunda Yönet�m Kurulu Başkanlığı görev�,
Müdürün görevlend�receğ� Yönet�m Kurulu üyes� tarafından yürütülür.

(2) Ayrılma neden�yle boş kalan Yönet�m Kurulu üyel�ğ� �ç�n kalan sürey� tamamlamak üzere Müdürün öner�s�
ve Rektörün onayıyla yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

(3) Gerekl� olması hal�nde b�lg� almak ve danışmak amacıyla müdür yardımcısı ve sekreter�, Yönet�m Kurulu
toplantılarına katılab�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Hazırlanan yıllık çalışma programını kontrol etmek, onaylamak ve Rektöre sunmak.
b) Altı ayda b�r hazırlanan faal�yet raporunu gözden geç�rmek, onaylamak ve Rektöre sunmak.
c) Müdürün get�receğ� d�ğer konuları görüşüp karara bağlamak.
(2) Yönet�m Kurulu, yılda en az dört kez ve gerekl� hallerde Müdürün çağrısı üzer�ne üye tam sayısının salt

çoğunluğu �le toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün
kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; b�l�msel ve teknoloj�k araştırma ve uygulamalar konusunda deney�m� olan

ve Rektör tarafından üç yıl �ç�n seç�len en az on beş en çok otuz k�ş�den oluşur. Süres� b�ten üye yen�den
görevlend�r�leb�l�r. Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcıları, Mühend�sl�k Fakültes� Dekanı, Fen-Edeb�yat
Fakültes� Dekanı, Fen B�l�mler� Enst�tüsü Müdürü, Merkez�n Danışma Kurulunun doğal üyeler�d�r.
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(2) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu yılda en az �k� kere toplanarak merkez
faal�yetler�yle �lg�l� görüş ve öner�lerde bulunur.

(3) Merkez sekreter�, Danışma Kurulu toplantılarında raportör olarak görev alır.
(4) Danışma Kurulunun �dar� yetk�s� bulunmamaktadır.
Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez faal�yetler� �le �lg�l� görüş sunmak ve öner�lerde bulunmak.
b) Merkez faal�yetler� çerçeves�nde meydana gelen gel�şmeler� tak�p etmek ve yen� f�k�rler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (1) Merkez�n personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�ne göre Rektör tarafından

görevlend�r�lecek personel �le karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 15 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� Merkez Müdürüne devredeb�l�r.
Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat

hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Uludağ Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


