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GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-ABAY ALMATI DEVLET ÜNİVERSİTESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ
KAYNAKLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (1)
Kuruluş
Madde 1 — (Değişik:RG-12/1/2015-29234)
Merkezi Kazakistan, Almatı olan ve 1/5/1982 tarihli ve 17681 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesi uyarınca, Abay
Almatı Devlet Üniversitesi ile Gebze Teknik Üniversitesi bünyelerinde Gebze Teknik Üniversitesi-Abay
Almatı Devlet Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi kurulmuştur.
Tanımlar
Madde 2 — (Değişik:RG-12/1/2015-29234)
Bu Yönetmelikte, Gebze Teknik Üniversitesi “GTÜ”, Abay Almatı Devlet Üniversitesi “AADÜ”,
Gebze Teknik Üniversitesi-Abay Almatı Devlet Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma
Merkezi ise “Merkez” olarak ifade edilmiştir.
Çalışma Alanı
Madde 3 — Merkezin çalışma alanları şunlardır:
a) Enerji kaynakları, sistemleri ve politikaları ile ilgili her türlü araştırma ve uygulamaları teşvik
etmek, desteklemek ve bunlardan resmi, özel kuruluşlar ve yerel yönetimler ile kişilerin
yararlanmasını sağlamak,
b) Uygulama ve araştırma yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirilmesini teşvik etmek ve
sağlamak,
c) Uygulama ve araştırma için yerli ve yabancı kuruluşlar ile bilimsel çalışma ve işbirliği yapmak,
d) (Değişik:RG-12/1/2015-29234) Faaliyet alanları ile ilgili konularda her türlü inceleme, rapor,
proje hazırlama, proje uygulama, envanter çıkarma, analiz ve laboratuvar çalışmalarını yapmak, çeşitli
kuruluşlara hizmet vermek, GTÜ ve AADÜ’nin ilgili birimleri ile işbirliği yapmak,
e) Faaliyet alanları ile ilgili seminer, kurs, konferanslar ve diğer bilimsel toplantıları
düzenlemek, sertifikalar vermek ve yayınlar yapmak,
f) Yurt içi ve yurt dışında merkezin şubelerini açmak,
g) Yerli ve yabancı eğitim kurumları ile ortak eğitim programları ve ders müfredatı geliştirmek;
öğretim üyesi, okutman, araştırmacı ve öğrenci alışverişinde bulunmak,
h) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun olan diğer
çalışmalarını yapmak.
Organlar
Madde 4 — Merkezin organları; Merkez Müdürü ve Yönetim Kuruludur. Gerektiğinde diğer alt
organlar yönetim kurulu kararı ile oluşturulur.
Merkez Müdürü
Madde 5 — (Değişik:RG-12/1/2015-29234)
Merkez Müdürü, tercihen öğretim üyeleri arasından olmak üzere AADÜ Rektörü tarafından
GTÜ Rektörünün görüşü alınarak 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar
görevlendirilebileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir.
Merkez Müdürünün Görevleri
Madde 6 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) (Değişik:RG-12/1/2015-29234) Merkezin idari işlerini yürütmek, GTÜ ve AADÜ Rektörlerine
bilgi sunmak,

c) Yurt içi ve yurt dışı eğitim, öğretim, araştırma ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,
d) (Değişik:RG-12/1/2015-29234) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun
görüşünü aldıktan sonra GTÜ ve AADÜ Rektörlerine sunmak.
Yönetim Kurulu
Madde 7 — (Değişik:RG-12/1/2015-29234)
Yönetim Kurulu, tabii üye olan Müdür dahil 3 kişiden teşekkül eder. Diğer 2 üye, tercihen
öğretim üyesi olmak üzere, öğretim elemanları arasından GTÜ ve AADÜ Rektörleri tarafından 3 yıl
süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu; üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve çoğunlukla karar
verir.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 8 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre merkezin çalışma düzenini tespit etmek,
b) Kuruluş amacına uygun müracaatları inceleyerek, uygun görüleni ve destekleme şeklini
karara bağlamak,
c) Hazırlanan yıl sonu faaliyet raporu hakkında görüş bildirmek,
d) Merkezce desteklenen uygulama ve araştırmalar ile ilgili araştırma ve patent haklarına ait
esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,
e) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları mali destek
isteklerini karara bağlamak.
Madde 9 — Yönetim Kurulu, müdürün daveti ile yılda en az bir defa bir araya gelerek veya telekonferans aracılığı ile toplanır.
Madde 10 — Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil
bırakır. Müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak
bırakılır.
Kadrolar
Madde 11 — (Değişik:RG-12/1/2015-29234)
Merkezin Türkiye’deki akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesi uyarınca GTÜ Rektörü tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.
Diğer Hükümler
Madde 12 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 — (Değişik:RG-12/1/2015-29234)
Bu Yönetmelik hükümlerini, Gebze Teknik Üniversitesi ve Abay Almatı Devlet Üniversitesi
Rektörleri yürütür.
___________
(1)
Bu yönetmeliğin adı “Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü-Abay Almatı Devlet Üniversitesi
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi Yönetmeliği” iken 12/1/2015 tarihli ve 29234 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Gebze İleri teknoloji Enstitüsü-Abay Almatı Devlet Üniversitesi
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
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