
15 Ocak 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29949

YÖNETMELİK

Erc�yes Ün�vers�tes�nden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ GÖZLEMEVİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE  1  –  (1)  Bu  Yönetmel�ğ�n  amacı;  Erc�yes  Ün�vers�tes�  Astronom�  ve  Uzay  B�l�mler�  Gözlemev�

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, 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; Erc�yes Ün�vers�tes� Astronom� ve Uzay B�l�mler� Gözlemev� Uygulama ve

Araştırma  Merkez�n�n  amaçlarına,  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� ve 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Fen Fakültes�: Erc�yes Ün�vers�tes� Fen Fakültes�n�,
c)  Merkez  (UZAYBİMER):  Erc�yes  Ün�vers�tes�  Astronom�  ve  Uzay  B�l�mler�  Gözlemev�  Uygulama  ve

Araştırma Merkez�n�,
ç) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
d) Rektör: Erc�yes Ün�vers�tes� Rektörünü,
e) Ün�vers�te: Erc�yes 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)  Astronom�  ve  uzay  b�l�mler�  alanlarında  b�l�msel  araştırma  ve  uygulama  çalışmaları  �ç�n  gerekl�  altyapı  ve

h�zmet� sunmak, Ün�vers�ten�n �lg�l� öğret�m programlarına destek vermek,
b)  B�l�mtoplum  projeler�  çerçeves�nde  eğ�t�möğret�m  kurumlarına  ve  halka  yönel�k  eğ�t�m  ve  b�lg�lend�rme

çalışmaları  ve  özel  günler  düzenlemek  ve  bunun  �ç�n  �lg�l�  alanda  faal�yet  gösteren  ulusal  ve  uluslararası  kurum  ve
kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdak� faal�yetlerde bulunur:
a)  L�sans  ve  l�sansüstü  düzeyde  radyo  astronom�,  opt�k  astronom�,  teor�k  astrof�z�k,  uzaktan  algılama,  uydu

teknoloj�ler�,  elektr�kelektron�k g�b�  astronom� ve uzay b�l�mler�  �le  �lg�l�  alanlarda eğ�t�möğret�m�,  tez  çalışmalarını ve
b�l�msel araştırmaları desteklemek ve gel�şt�rmek, gerekl� olan gözlem ver�ler�n�n üret�lmes� �ç�n gözlem ve deney aletler�n�
tem�n  etmek,  kurmak,  �şletmek,  bakım  ve  onarımlarını  sağlamak;  gözlemev�  ve  gezegenev�  g�b�  �ht�yaç  duyulan  veya
kend�s�ne tahs�s ed�len her türlü tes�s� kurmak, yen�den yapılandırmak,

b) Etk�nl�k alanı �ç�n arş�v, ver� tabanı ve k�taplık oluşturmak,
c) Ün�vers�ten�n  ve  d�ğer  ün�vers�teler�n  bünyes�ndek�  �lg�l�  fakülte  ve  b�r�mler  �le  �şb�rl�ğ�  yapmak,  l�sans  ve

l�sansüstü öğrenc�ler�n�n öğren�m�ne katkıda bulunmak,
ç) Ulusal  ve  uluslararası  kongre,  konferans,  sempozyum,  sem�ner  ve  benzer�  b�l�msel  toplantıları  düzenlemek

veya katılmak,
d) Türk�ye’dek� eğ�t�möğret�m kurumlarına ve halka yönel�k  eğ�t�m ve b�lg�lend�rme  faal�yetler�nde bulunmak,

özel günler düzenlemek,
e) B�l�msel, tekn�k bulgu ve ver�ler� açıklayan rapor, bülten, derg� ve benzer� yayınlar yapmak, kamuoyunu yazılı

ve/veya sözlü olarak b�lg�lend�rmek ve görüş b�ld�rmek, �lg�l� kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,
f) Kurs, yaz okulu, gözlem şenl�kler� ve eğ�t�m programları düzenlemek, katılımcılara katılım belges� vermek,
g)  Yurt  �ç�nde  ve  yurt  dışında  araştırma,  �nceleme  ve  gel�şt�rme  çalışmaları  yapmak  ve  yaptırmak,  bu  tür

çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek,
ğ) Rektörlük tarafından öner�len, Merkez�n amaçlarına uygun d�ğer faal�yetlerde bulunmak.

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; Fen Fakültes� Astronom� ve Uzay B�l�mler� Bölümü öğret�m üyeler� arasından, Rektör

tarafından, üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� sona eren Müdür  tekrar görevlend�r�leb�l�r. Müdürün altı  aydan daha  fazla
süreyle görev� başında bulunmaması durumunda görev� sona erer.

(2) Müdür, kend�s�ne yardımcı olması amacıyla Yönet�m Kurulu üyeler� arasından b�r Müdür Yardımcısı seçer.
(3)  Müdür  Yardımcısı,  Müdür  tarafından  ver�len  görevler�  yapar.  Müdürün  bulunmadığı  zamanlarda  vekâlet

görev�n� yürütür. Müdürün katılmadığı toplantılarda Yönet�m Kuruluna başkanlık eder.  Müdürün görev� sona erd�ğ�nde,
Yardımcısının da görev� sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkez� tems�l eder ve Merkez�n faal�yetler�n�n düzenl� yürütülmes�nden Rektöre karşı

b�r�nc� derecede sorumludur, bu amaçla her türlü tedb�r� alır. Müdür aşağıdak� görevler� yapar:
a) Yönet�m Kurulu  ve Danışma Kurulunu  toplantıya  çağırmak,  gündem�  hazırlamak  ve  toplantılara  başkanlık

etmek,
b) Yönet�m Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
c) Merkez�n �dar� ve mal� �şler�n� yürütmek,
ç)  Her  yıl  eylül  ayında  ve  �stend�ğ�nde  b�r  öncek�  yıla  �l�şk�n  olarak  Merkez�n  �şletme,  bakım  ve  yen�leme

g�derler�, çalışma ve faal�yetler� �le �lg�l� raporu Rektörlüğe sunmak üzere Yönet�m Kuruluna vermek,
d) Merkez�n  kadro  �ht�yaçlarını  gerekçes�  �le  b�rl�kte  Rektörlüğe  b�ld�rmek, Merkez�n  her  düzeydek�  personel�

üzer�nde genel gözet�m ve denet�m görevler�n� yapmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 –  (1) Yönet�m Kurulu; Müdür  ve Fen Fakültes�  Astronom�  ve Uzay B�l�mler�  Bölümü  öğret�m

üyeler� arasından üç, Fen Fakültes� veya Ün�vers�ten�n Mühend�sl�k Fakültes� öğret�m üyeler� arasından b�r olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler� Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev
süres� üç yıldır. Süres� b�tmeden ayrılan üyen�n yer�ne kalan  sürey�  tamamlamak üzere  aynı yöntemle yen� üye  seç�l�r.
Süres� b�ten üyeler yen�den seç�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, üç ayda b�r üyeler�n salt çoğunluğu �le toplanır. Müdür, gerekl� gördüğü durumlarda ya da
üyelerden  üçünün  yazılı  �stem�  üzer�ne  Yönet�m  Kurulunu  toplantıya  çağırır.  Kararlar  oy  çokluğu  �le  alınır.  Karar
oylamasında eş�tl�k olması hal�nde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönet�m Kurulu, en üst karar alma organıdır ve aldığı kararlar bağlayıcıdır.
Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n  yıllık  çalışma  planı,  araştırma,  uygulama  ve  eğ�t�möğret�m  faal�yetler�n�  düzenlemek,  çalışmaları

�zlemek, değerlend�rmek ve gerekl� kararları almak,
b) Müdür  tarafından hazırlanan eğ�t�m, öğret�m ve b�l�msel  araştırma  planlarını  ve  programlarını  �ncelemek  ve

karara bağlamak,
c)  Kuruluş  amaçları  doğrultusunda,  proje  başvurularını  �nceleyerek,  uygun  görülenler�  ve  destekleme  şekl�n�

karara bağlamak,
ç) Eğ�t�m, öğret�m ve b�l�msel araştırma planlarını ve programlarını hazırlamak,
d)  Her  yıl  eylül  ayında  ve  �stend�ğ�nde  b�r  öncek�  yıla  �l�şk�n  olarak  Merkez�n  �şletme,  bakım  ve  yen�leme

g�derler�, çalışma ve faal�yetler� �le �lg�l� raporu Rektörlüğe sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� çalışmaları bulunan Ün�vers�te

öğret�m üyeler� arasından, Müdür tarafından öner�len ve Rektör tarafından görevlend�r�len farklı b�l�m dallarına a�t en az
üç öğret�m üyes� olmak üzere toplam dört üyeden oluşur.

(2)  Danışma  Kurulu,  her  yıl  kasım  ayı  �ç�nde,  Müdürün  davet�  �le  toplanır.  Danışma  Kurulu  gerekt�ğ�nde
Müdürün davet� üzer�ne olağanüstü toplanab�l�r.

(3)  Müdürün  görev  süres�n�n  b�tmes�  veya  görev�nden  ayrılması  durumunda  Danışma  Kurulu  üyeler�n�n  de
görevler� sona erer.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışmasıyla �lg�l� görüş ve öner�lerde bulunmak,
b) Merkez�n genel stratej�ler�n� ve pol�t�kalarını oluşturmaya yardımcı olmak,
c) Merkez�n etk�nl�kler� doğrultusunda �şb�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak üzere Yönet�m Kuruluna öner�lerde

bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Merkez�n çalışma yer�
MADDE 14 – (1) Merkez�n çalışma yer� Ün�vers�ten�n Radyo Astronom� Gözlemev�  �le Ün�vers�te yerleşkes�

�çer�s�nde ve dışarısında bulunan Merkeze a�t opt�k teleskoplar ve d�ğer h�zmet b�nalarıdır.
Personel �ht�yacı
MADDE 15 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�

uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personelce karşılanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k



MADDE  16  –  (1)  5/11/2009  tar�hl�  ve  27397  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Erc�yes  Ün�vers�tes�
Astronom� ve Uzay B�l�mler� Gözlemev� Uygulama ve Araştırma Merkez� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

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

 
 


