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YÖNETMELİK

Çankaya Ün�vers�tes�nden:
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ AKUSTİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Çankaya Ün�vers�tes� Akust�k Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

amaçlarına, faal�yet alanlarına, 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; Çankaya Ün�vers�tes� Akust�k Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

amaçlarına, faal�yet alanlarına, 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� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Merkez: Çankaya Ün�vers�tes� Akust�k Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: Çankaya Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Ün�vers�te: Çankaya Ün�vers�tes�n�,
d) 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; akust�k alanı �le �lg�l� konularda ün�vers�teler, özel sektör ve s�v�l toplum

kuruluşları �le �ş b�rl�ğ� yaparak öğret�m elemanları ve öğrenc�ler�n evrensel b�r yaklaşımla araştırmalar yapmasına,
b�lg� ve becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�ne ve zeng�nleşt�r�lmes�ne katkı sağlamaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6- (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Akust�k alanı �le �lg�l� konularda ders, sem�ner, kongre, çalıştay, konferans ve kurs organ�ze etmek,

etk�nl�kler düzenlemek ve araştırmalar veya projeler yürütmek.
b) Akust�k alanı �le �lg�l� konularda uygulama prat�kler�ne ve �lg�l� mevzuata katkı sunmak üzere kılavuzlar

hazırlamak.
c) Akust�k ölçüm, anal�z, modelleme ve benzet�m yazılımlarının �y�leşt�r�lmes�, gel�şt�r�lmes� ve �lg�l�

mevzuata uygun hale get�r�lmes�ne yönel�k araştırmalar ve projeler yürütmek.
ç) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında ulusal ve uluslararası kuruluşlar �le ortaklıklar kurarak projeler

hazırlamak veya projelere katılım sağlamak.
d) Ulusal ve uluslararası düzeydek� akust�k tasarım ve uygulamalara yönel�k çalışmalar ve araştırmalar �le

�lg�l� b�lg� ağlarına katılım sağlayarak Merkez�n uluslararası düzeyde h�zmet vermes�n� sağlamak.
e) Merkez�n amaçlarına uygun olarak Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlenen 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.
Müdür
MADDE 8- (1) Müdür, Ün�vers�te-sanay� �ş b�rl�ğ� projeler�nde yer alan, akust�k alanı �le �lg�l� çalışmaları,

proje hazırlama ve yönetme deney�m� olan Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre �ç�n
görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür tekrar görevlend�r�leb�l�r.
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(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Ün�vers�ten�n aylıklı ve devamlı statüdek� öğret�m
elemanları arasından Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından b�r Müdür Yardımcısı görevlend�r�l�r. Müdür görev�
başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vek�l olarak bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yen�
Müdür görevlend�r�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde Müdür Yardımcısının da görev� sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9- (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez�n �dar� ve mal� �şler�n� yürütmek.
b) Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkez�n kısa ve uzun vadel� çalışma planlarını hazırlayarak Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra

Rektöre sunmak.
ç) Merkez�n yıllık faal�yet raporlarını Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
d) Merkezde yürütülen faal�yet ve projeler�n planlama, koord�nasyon, �zleme ve değerlend�rme �şler�n�

yürütmek.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10- (1) Yönet�m Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� Ün�vers�tede

tam gün çalışan öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre �ç�n görevlend�r�len dört üye olmak üzere
toplam beş üyeden oluşur. Görev süres� dolan üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Görev süres� b�tmeden ayrılan veya
altı aydan fazla Ün�vers�te dışında görevlend�r�len üyeler�n yer�ne yen� üyeler görevlend�r�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne yılda en az �k� kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu �le alınır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11- (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışması ve yönet�m� �le �lg�l� konularda kararlar almak.
b) Merkez�n yıllık faal�yet raporu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Merkez�n amaçları doğrultusundak� faal�yet ve projelere destek sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çalışma grupları
MADDE 12- (1) Merkez�n amaçlarına uygun olarak planlanan projeler �ç�n çalışma grupları oluşturulab�l�r.
(2) Çalışma grup l�derler�, Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� Ün�vers�ten�n aylıklı ve devamlı statüdek�

öğret�m elemanları veya �lg�l� sektörden uzman k�ş�ler arasından Yönet�m Kurulunun öner�s� üzer�ne Rektör tarafından
asgar� b�r yıl süre �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� dolan çalışma grubu l�derler�, aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�rler.
Çalışma grubu l�derler� çalışma gruplarının faal�yetler� �le �lg�l� olarak yılda b�r kez Yönet�m Kuruluna �lerleme raporu
sunmakla yükümlüdürler.

Personel �ht�yacı
MADDE 13- (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�

uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�len personel �le karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14- (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çankaya Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 


