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YÖNETMELİK

Pamukkale Ün�vers�tes�nden:
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Pamukkale Ün�vers�tes� İler� Teknoloj� Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yetler�ne ve yönet�m organlarına �l�şk�n esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Pamukkale Ün�vers�tes� İler� Teknoloj� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

amaçlarına, faal�yetler�ne ve yönet�m organlarına �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 (PAÜİLTAM): Pamukkale Ün�vers�tes� İler� Teknoloj� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: Pamukkale Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: Pamukkale Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları, Faal�yetler� ve İş B�rl�ğ� Esasları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Ün�vers�ten�n araştırma ve gel�şt�rme (AR-GE) alt yapısının güçlend�r�lmes�n� sağlamak, AR-GE

faal�yetler�ne yönel�k kaynak kullanımında ver�ml�l�ğ�, etk�nl�ğ�, sürdürüleb�l�rl�ğ� ve �şb�rl�ğ�n� tes�s etmek,
b) Ün�vers�te bünyes�nde mevcut araştırma laboratuvarları, araştırma grupları ve benzer b�r�mler arasındak�

test-anal�z ve laboratuvar �şb�rl�ğ� faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes� ve güçlend�r�lmes� yoluyla d�s�pl�nler arası çalışma
ortamını oluşturmak,

c) Fen, mühend�sl�k ve sağlık b�l�mler� alanlarında araştırma-gel�şt�rme kapsamında yapılacak deneysel
çalışmalara kurumsal alt yapı oluşturmak, d�s�pl�nler arası araştırma yapılmasına zem�n oluşturmak,

ç) Ün�vers�teler, araştırma merkezler�, sanay�, kamu kurum ve kuruluşları �le üçüncü şahıslardan gelecek test-
anal�z ve laboratuvar kullanımı talepler�n�n karşılanmasına yönel�k tekn�k ve danışmanlık h�zmetler�n� vermek,

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülecek olan projeler �ç�n akadem�k personele destek sağlamak.
Merkez�n faal�yetler�
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yetler� şunlardır:
a) Ün�vers�teler, araştırma merkezler�, sanay�, kamu kurum ve kuruluşları �le üçüncü şahısların anal�z

�ht�yaçlarını Yönet�m Kurulunca bel�rlenm�ş olan bedel karşılığında gerçekleşt�rmek,
b) Sanay� pol�t�kaları konusunda, �lg�l� ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ�nde bulunarak

kurslar, sem�nerler, konferanslar, kongreler ve benzer� eğ�t�m programları düzenlemek ve yürütmek,
c) Kamu ve özel kuruluşlara, faal�yet alanlarına �l�şk�n konularda, danışmanlık ya da b�l�rk�ş�l�k h�zmetler�

vermek,
ç) Teknoloj�k gel�şmeler�n sürekl� �zlenerek laboratuvardak� c�hazların günün koşullarına uygun olarak

güncellenmes�n� sağlamak,
d) Mevcut kalkınma planlarının öngördüğü öncel�kl� alanlarda gelecekte karşılaşılab�lecek araştırma

sorunlarının çözümler�ne yönel�k gerekl� altyapının oluşması �ç�n g�r�ş�mlerde bulunmak,
e) Merkez�n ve yapılan anal�zler�n �lg�l� standartlara uygun akred�tasyon belges� alab�l�rl�ğ�n�n sağlanması �ç�n

çalışmalar yapmak,
f) Merkez bünyes�ndek� tekn�k personel�n yurt �ç�nde ve dışında yet�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar yapmak,
g) Ün�vers�tede öğren�m gören öğrenc�y�, faal�yet alanlarına �l�şk�n konularda araştırma yapmaya yöneltmek

ve desteklemek,
ğ) Ün�vers�ten�n akadem�k b�r�mler� arasında ortak araştırmalar yapılab�lmes� �ç�n faal�yetlerde bulunmak.
İşb�rl�ğ� esasları
MADDE 7 – (1) Merkez�n faal�yetler�n�n yürütülmes�nde hem akadem�k hem de sanay�ye yönel�k daha �y�

h�zmet ortamı oluşturulması amacıyla Ün�vers�te �le kamu kurum ve kuruluşları �le özel kurum ve kuruluşlar arasında
�şb�rl�ğ� yapılab�l�r. İşb�rl�ğ�n�n yapılması hal�nde, Merkezde n�tel�kl� uzman personel�n �st�hdamında, Merkezde
bulunan laboratuvar-mak�ne-teçh�zatın sarf-bakım g�derler�n�n karşılanmasında Ün�vers�ten�n menfaatler� göz önünde
tutulur.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 8 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönet�m Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür; Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� konularda görev yapan Ün�vers�ten�n tam zamanlı

öğret�m üyeler� arasından üç 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 yen� b�r Müdür
görevlend�r�l�r.

(2) Müdürün öner�s� �le Rektör tarafından �k� müdür yardımcısı görevlend�r�l�r. Müdür yardımcılarının görev
süres�, kend�ler�n� öneren Müdür �le b�rl�kte sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır ve
Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edeb�l�r. Görev�nden ayrılan müdür yardımcısının yer�ne kalan sürey� tamamlamak
üzere aynı usulle yen�s� görevlend�r�leb�l�r. Müdür yardımcıları yönet�mle �lg�l� Müdürün vereceğ� görevler� yapar.

Müdürün görevler�
MADDE 10 – (1) Merkez� tems�l eden Müdür, Merkez�n amaçları doğrultusunda yönet�m ve �şley�ş�nden,

Rektöre karşı b�r�nc� derecede sorumludur. Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek,
b) Paydaşlar �le b�rl�kte Merkez�n stratej�k planını hazırlamak ve onaylandıktan sonra uygulamak,
c) Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
ç) Merkeze bağlı araştırma laboratuvarlarında görev alacak akadem�k ve �dar� personel �ht�yacını

gerekçeler�yle b�rl�kte hazırlayarak ve Yönet�m Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak,
d) Merkeze bağlı araştırma gel�şt�rme b�r�mler�ndek� araç ve gerec�n, en yüksek ver�mle kullanımı ve sağlıklı

�şley�ş� �ç�n her türlü önlem� almak ve uygulamak,
e) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşünü

aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
f) Danışma Kurulunda bel�rlenen görüş ve öner�lerden hang�ler�n�n uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne

g�b� yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor sunmak,
g) Merkez�n parasal kaynaklarının gel�şt�r�lmes� ve bunların en uygun b�ç�mde kullanımı �ç�n g�r�ş�mlerde

bulunmak,
ğ) Merkezde görev alan tüm b�r�mler�n ve personel�n düzenl� ve etk�n çalışmasını sağlamak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün önereceğ� Ün�vers�ten�n �k�s� fen

b�l�mler�, �k�s� mühend�sl�k b�l�mler� ve �k�s� sağlık b�l�mler� öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından
görevlend�r�lecek toplam yed� üyeden oluşur.

(2) Süres� dolmadan boşalan üyen�n ya da Ün�vers�te dışında altı aydan uzun sürel� görevlend�r�lenler�n yer�ne
kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�l�r.

(3) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.
Oyların eş�tl�ğ� hal�nde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 12 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n b�l�msel, tekn�k ve �dar� faal�yetler�n� planlamak; çalışma düzen�n�, Merkezde çalışacak

personel�n n�tel�kler�n� bel�rlemek, Merkez�n yönet�m� ve çalışması �le �lg�l� kararlar almak,
b) Müdür tarafından hazırlanacak faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek, sunulan

raporu değerlend�rmek, b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını görüşerek karara bağlamak,
c) Sanay�, t�caret ve h�zmet sektörü tarafından öner�len konularda �şb�rl�ğ� tekl�fler�n� değerlend�rmek, �şb�rl�ğ�

tekl�fler�n� Ün�vers�ten�n �lg�l� kurum ve kurul veya b�r�mler�ne �letmek, taraflarca uygun görülen �şb�rl�ğ� esaslarının
uygulanmasını sağlamak,

ç) Merkez�n �dar�, mal�, proje dağıtımı ve kabulü g�b� konularda tekl�fler hazırlayıp Ün�vers�te Yönet�m
Kurulunun görüşüne sunmak,

d) Merkez�n akred�tasyon çalışmalarını planlamak,
e) Danışma Kurulunda oluşan görüş ve öner�ler doğrultusunda kararlar almak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeler�d�r. Danışma Kurulu; doğal

üyelere ek olarak, b�l�msel ve teknoloj�k araştırma ve uygulamalarla doğrudan �lg�s� olan ve sah�p olduğu b�r�k�m ve
deney�mler�nden yararlanılab�lecek Ün�vers�te �ç�ndek� ve dışındak� k�ş�lerden oluşur. Bu k�ş�ler Rektör tarafından üç
yıl süreyle görevlend�r�len en fazla on beş k�ş�den oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne yılda en az �k�
defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Ün�vers�te �le kamu kurumları ve özel sektör arasında �şb�rl�ğ�n�n sağlanması ve gel�şt�r�lmes� amacıyla

Yönet�m Kuruluna öner�lerde bulunmak,
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b) Merkez �le �lg�l� Ün�vers�te dışı f�nans kaynaklarının değerlend�r�lmes� konusunda görüş b�ld�rmek ve bu
yönde g�r�ş�mlerde bulunulması �ç�n öner�lerde bulunmak,

c) Merkez�n çalışmaları �le �lg�l� değerlend�rmeler yapmak ve Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� öner�lerde
bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 15 – (1) Merkez�n akadem�k, �dar� ve tekn�k personel �ht�yacı, 2547 sayılı Yükseköğret�m

Kanununun 13 üncü maddes� gereğ� Müdürün taleb� �le Rektör tarafından yapılacak görevlend�rmelerle karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 16 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� Müdüre devredeb�l�r.
Döner sermaye kapsamındak� h�zmetler
MADDE 17 – (1) Merkez�n döner sermaye kapsamında verd�ğ� h�zmetlerde 6/3/2000 tar�hl� ve 23985 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Ün�vers�tes� Döner Sermaye İşletmes� Yönetmel�ğ� ve �lg�l� mevzuat
hükümler� uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat

hükümler� �le Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Pamukkale Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.
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