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GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ MERKEZİ
(TÜRKBİLTEK) YÖNETMELİĞİ (1)
Madde 1- (Değişik:RG-12/1/2015-29234)
(1) Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörlüğüne bağlı olarak kısa adı (TÜRKBİLTEK) olan Türk
Dünyası Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Merkezi kurulmuştur.
Amaç ve Kapsam
Madde 2 — a) Türk Cumhuriyetleri ve topluluklarında (TCT) teknolojik tahmin ve planlamanın
gerçekleştirilmesi, bilimsel ve teknolojik politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak,
b) TCT’da mevcut teknolojilerini geliştirilmesini, pazarlanmasını ve rekabet stratejilerinin neler
olması gerektiğini araştırmak,
c) Ülkelerarası bilimsel ve teknolojik işbirliği çerçevesinde teknoloji yönetimini sağlamak,
Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını hızlandırmak, tasarım, prototip oluşturma, imalat ve
firmalar bazında ileri teknoloji transferini gerçekleştirmek,
d) Teknoloji Geliştirme Merkezlerini (TEKMER) yaygın hale getirmek suretiyle Türk Dünyasında
Devlet-Üniversite-Sanayi üçgeninde sanayicilerin, pazara yönelik problemlerini çözmek ve buna yönelik
eğitim çalışmalarını yürütmek,
e) (Değişik:RG-12/1/2015-29234) Türk Dünyası Üniversiteleri ile GTÜ arasında temel ve
uygulamalı bilim alanlarında teknolojik işbirliğini gerçekleştirmek, bunun için üniversiteler arasında
karşılıklı işbirliği ile akademik elemanların transferini, Üniversite ve araştırma kurumlarının
imkanlarının kullanımını sağlamak, lisansüstü seviyede öğrenci değişim programlarını hazırlayarak
yürürlüğe koymak,
f) Yüksek teknoloji ile ilgili alanlarda (Mikroelektronik, Biyoteknoloji, İleri Malzemeler vs.) kısa ve
uzun vadeli, uygulamalı teknolojik işbirliği programlarını oluşturmak,
g) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nin Türk Cumhuriyetleri ile yaptığı ikili anlaşmalar
çerçevesinde, ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla ilişki kurularak bilimsel ve teknolojik işbirliğini
geliştirmek,
h) Kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek, teknoloji projelerini
hazırlamak ve projelerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
i) Diğer uluslararası organizasyonlarda Merkezin amacına yönelik ağ oluşturmak, bilimsel ve
teknik işbirliği yapmak,
l) Her türlü bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek.
Organlar
Madde 3 — (Değişik:RG-26/1/2015-29248)
GTÜ TÜRKBİLTEK’in organları şunlardır:
a) Merkez Başkanı.
b) Merkez Yönetim Kurulu.
GTÜ-TÜRKBİLTEK Başkanı
Madde 4 — (Başlığı ile birlikte değişik:RG-12/1/2015-29234)
GTÜ TÜRKBİLTEK Başkanı, Rektör tarafından GTÜ TÜRKBİLTEK te görevlendirilen öğretim
elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten başkan yeniden
görevlendirilebilir. Başkan, GTÜ TÜRKBİLTEK te görevli öğretim elemanları arasından çalışmalarında

kendisine yardımcı olmak üzere bir başkan yardımcısı görevlendirebilir. Başkanın görevde
bulunmaması durumunda, başkana, başkan yardımcısı vekalet eder. Başkanın altı aydan fazla görevi
başında bulunmaması halinde görevi sona erer.
Başkanın Görevleri
Madde 5 — a) (Değişik:RG-12/1/2015-29234) GTÜ-TÜRKBİLTEK in faaliyetlerinin düzenli olarak
yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular,
c) Merkezi temsil etmek, idare işlemlerini yürütmek, bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe
sunmak,
d) Yurtiçi ve Yurtdışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje ve
yardımları gerçekleştirmek,
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre
sunmak.
Yönetim Kurulu
Madde 6 — (Değişik:RG-12/1/2015-29234)
Yönetim Kurulu; Başkan, GTÜ-TÜRKBİLTEK’in çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından atanan üç üye ile bir başkan yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşur. Yönetim
Kurulu, oy çokluğu ile karar verir.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 7 — Merkezin Yönetim Kurulu ilgili birimlerde görevli öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından seçilir.
Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda
kararlar alır.
Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda başkanın tekliflerini
inceler ve Rektörlük makamına önerilmesine karar verir.
Başkanın her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları
tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar. Merkezin bütçe tasarısını karara bağlar.
İdari ve Akademik Hizmetlerin Yürütülmesi
Madde 8 — Merkezin, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Rektör tarafından 2547 sayılı
Kanuna göre görevlendirilecek kişilerle karşılanır.
Yürürlük
Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 — (Değişik:RG-12/1/2015-29234)
Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
___________
(1)
Bu yönetmeliğin adı Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türk Dünyası Bilimsel ve Teknolojik
İşbirliği Merkezi (TÜRKBİLTEK) Yönetmeliği iken 12/1/2015 tarihli ve 29234 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türk Dünyası Bilimsel Ve Teknolojik İşbirliği Merkezi
(TÜRKBİLTEK) Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile metne işlendiği
biçimde değiştirilmiştir.
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