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YÖNETMELİK

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ

ROBOTİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�ne bağlı olarak kurulan İstanbul
Gel�ş�m Ün�vers�tes� B�lg�sayar Teknoloj�ler� Robot�k Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet
alanlarına, organlarına, organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� B�lg�sayar Teknoloj�ler�, Robot�k Araştırmaları
Merkez�n�n amaçlarına, organlarına, 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� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) İht�sas grupları: Çalışmalarda, uzmanlık alanlarına göre faal�yet gösterecek personel�,

b) Merkez: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� B�lg�sayar Teknoloj�ler�, Robot�k Araştırmaları Merkez�n�,

c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörünü,

d) Ün�vers�te: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�n�,

e) 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) Laboratuvar ortamında �nsan zekâsının modellenerek �malat/h�zmet s�stemler�n�n tasarlanması,
gel�şt�r�lmes� ve uygulanması �ç�n donanım/yazılım teknoloj�ler� kullanmak.

b) B�lg�sayar teknoloj�ler� ve robot�k s�stemler� konuları �le �lg�l� Ün�vers�ten�n bölüm ve anab�l�m dalları �le
�şb�rl�ğ�ne g�d�lerek yurt �ç�nde ve yurt dışında bu s�stemlerle �lg�l� akadem�k anlamda b�l�msel çalışmalar yapmak,
projeler oluşturmak ve devam etmekte olan projelere katılmak.



c) B�lg�sayar teknoloj�ler� ve robot�k s�stemler� konularında b�l�msel yayınlar yapmak ve bu konularda
yapılmakta olan çalışmaları desteklemek.

ç) Ün�vers�telerde l�sans, yüksek l�sans ve doktora düzey�nde b�lg�sayar teknoloj�ler� ve robot�k s�stemler �le
�lg�l� olarak ders ve sem�nerler ver�lmes�n� sağlamak, destek olmak.

d) B�lg�sayar teknoloj�ler� ve robot�k s�stemler konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, sem�nerler,
kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

e) B�lg�sayar teknoloj�ler� ve robot�k s�stemler �le �lg�l� yapılmış çeş�tl� b�l�msel çalışmaların ve yen�
gel�şmeler�n kolay tak�p ed�lmes� ve bu gel�şmeler�n paylaşılab�lmes� �ç�n k�tap, derg�, proje ve yayınlardan oluşan b�r
arş�v oluşturmak.

f) B�lg�sayar teknoloj�ler� ve robot�k s�stemler� konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla
�şb�rl�ğ�n� sağlamak.

g) Başta İstanbul Gel�ş�m olmak üzere Türk�ye’de çeş�tl� �llerde faal�yet gösteren mal ve h�zmet üreten
�şletmelerde b�lg�sayar ve robot�k teknoloj�ler� �le çözüleb�lecek problemler� tesp�t ed�p, b�l�msel araştırmalar yapmak
ve sonuçlarını yayımlamak.

ğ) Farklı d�s�pl�nlerde karşılaşılab�lecek problemlere b�lg�sayar ve robot�k teknoloj�ler� �le yapılab�lecek
katkıları �çeren b�l�msel çalışmaları ortaya koymak.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde b�lg�sayar teknoloj�ler� ve robot�k s�stemler �le �lg�l� danışmanlık h�zmet�
vermek ve b�lg� sağlamak.

Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:

a) B�lg�sayar teknoloj�ler� ve robot�k s�stemler konusunda teor�k ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

b) İnsan ve mak�nelerdek� zekânın temel�nde yatan hesaplamalı �lkeler� anlamak, problemler� çözmek üzere
b�lg�sayar tabanlı s�stemler�n �nşasında metotlar gel�şt�rmek.

c) B�l�ş�m teknoloj�ler� ve robot uygulamaları �le �lg�l� d�s�pl�nler arası araştırmalar yapmak, �ht�sas grupları
oluşturmak.

ç) B�lg�sayar teknoloj�ler� ve robot�k s�stemler konularında faal�yet gösteren ulusal ve uluslararası merkezlerle
�şb�rl�ğ�ne g�tmek.

d) Konu �le �lg�l� ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak veya bunlara katılmak.

e) Sanay�ye yönel�k �ht�yaçlar doğrultusunda karşılaşılan problemler� b�lg�sayar ve robot�k teknoloj�ler�
kullanarak çözmek.

f) L�sans ve l�sansüstü düzeyde b�lg�sayar ve robot�k teknoloj�ler� �le yapılacak çalışmaları teşv�k etmek,
yönlend�rmek, öğrenc�ler� konu �le �lg�l� projelere dâh�l etmek.

g) B�lg�sayar teknoloj�ler� ve robot�k s�stemler konusunda ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve
eğ�t�mler düzenlemek.

ğ) B�lg�sayar teknoloj�ler� ve robot�k s�stemler� konuları �le �lg�l� b�l�msel yayınlar üretmek ve desteklemek.

h) Yönet�m Kurulunun kararlaştıracağı d�ğer faal�yetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Organları ve Görevler�

Merkez�n organları

MADDE 7 – (1) Merkez�n organları şunlardır:

a) Müdür.



b) Yönet�m Kurulu.

c) İht�sas grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Ün�vers�ten�n aylıklı ve devamlı statüdek� öğret�m üyeler� arasından Rektör
tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�l�r. Süres� sona eren Müdür tekrar görevlend�r�leb�l�r. Müdür görevlend�r�ld�ğ�
usul �le görevden alınır.

(2) Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından, Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� öğret�m elemanları arasından
b�r k�ş� Müdür Yardımcısı olarak görevlend�r�leb�l�r. Müdürün görev� başında bulunmadığı zamanlarda Müdür
Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yen� Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek.

b) Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkez çalışmalarının düzenl� ve etk�n b�r b�ç�mde yürütülmes� ve denet�m� �le �lg�l� gerekl� önlemler�
almak.

ç) Merkez çalışmalarının gerekt�rd�ğ� görevlend�rmeler� yapmak.

d) Her öğret�m yılı sonunda ve �stend�ğ�nde Merkez�n genel durumu ve �şley�ş� hakkındak� raporunu, Yönet�m
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

(2) Müdür, Merkez�n amaçları doğrultusundak� çalışmaların düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�nden, Merkez�n
bütün etk�nl�kler�n�n gözet�m ve denet�m�n�n yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı b�r�nc�
derecede sorumludur.

Yönet�m kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı �le konuyla �lg�l� Ün�vers�te öğret�m üyeler�
arasından Rektörün önerd�ğ� altı aday �ç�nden Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca seç�len üç üye olmak üzere toplam beş
üyeden oluşur.

(2) Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süreler� üç yıldır. Süres� b�ten üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r. Süres�
dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlend�r�len üyeler�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere
yen�ler� görevlend�r�l�r. Yönet�m Kurulu; Müdürün davet� üzer�ne ayda en az b�r defa salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönet�m kurulunun görevler�

MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez�n yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Eğ�t�m, uygulama, araştırma, h�zmet üret�m� ve yayım konularındak� �stekler� değerlend�r�p öner�lerde
bulunmak.

ç) Gerekl� hallerde Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� geç�c� �ht�sas grupları kurmak ve bunların görevler�n�
düzenlemek.

d) Müdürün; Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� get�receğ� konuları değerlend�rerek karara bağlamak.

İht�sas grupları ve görevler�

MADDE 12 – (1) İht�sas gruplarının sayısı, kuruluş ve çalışma konuları Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.
Bu gruplarda tam zamanlı veya gerek duyulduğu zaman ve sürede personel çalıştırılab�l�r. Grupların kuruluş ve



çalışma yöntemler� Yönet�m Kurulu tarafından hazırlanan esaslar çerçeves�nde bel�rlen�r.

(2) İht�sas gruplarının görev�; Merkez�n faal�yetler�ndek� uzmanlık alanlarına göre projeler� gerçekleşt�rmekt�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı

MADDE 13 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato
kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


