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YÖNETMELİK 

Koç Üniversitesinden: 
KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKKİM BOR TABANLI MALZEMELER VE İLERİ 

TEKNOLOJİ KİMYASALLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
MADDE 1 – 11/8/2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koç Üniversitesi Akkim Bor 

Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Koç 
Üniversitesi Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “KU-AKKİM Bor Tabanlı 
Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “Koç Üniversitesi Bor ve İleri 
Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “KU-AKKİM Bor Tabanlı 
Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KABAM)” ibaresi “Koç Üniversitesi 
Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“b) Merkez: Koç Üniversitesi Bor ve İleri Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezini,” 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ileri bor teknolojileri konusunda uluslararası yetkinlikte bilimsel bir 

merkez kurulması, ülkemizde bor tabanlı ileri teknoloji malzemelerin ve ilgili kimyasalların uygulamaya yönelik 
geliştirilmesi ve sanayiye araştırma altyapısı imkanının sağlanmasıdır.” 

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
11/8/2017 30151 
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11 Ağustos 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30151

YÖNETMELİK

Koç Ün�vers�tes�nden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKKİM BOR TABANLI MALZEMELER VE İLERİ
TEKNOLOJİ KİMYASALLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; KU-AKKİM Bor Tabanlı Malzemeler ve İler� Teknoloj�

K�myasallar Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n yönet�m ve �şley�ş�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; KU-AKKİM Bor Tabanlı Malzemeler ve İler� Teknoloj� K�myasallar

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n (KABAM) amaçlarına, faal�yetler�ne, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının

görevler�ne ve �şley�ş�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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KABAM): KU-AKKİM Bor Tabanlı Malzemeler ve İler� Teknoloj� K�myasallar Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�,

c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

ç) Rektör: Koç Ün�vers�tes� Rektörünü,

d) Rektör Yardımcısı: Koç Ün�vers�tes� Araştırma ve Gel�şt�rmeden Sorumlu Rektör Yardımcısını,

e) Ün�vers�te: Koç Ün�vers�tes�n�,

f) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı, Koç Ün�vers�tes� ve Akk�m Anon�m Ş�rket� �şb�rl�ğ�yle �ler� bor

teknoloj�ler� konusunda uluslararası yetk�nl�kte b�l�msel b�r merkez kurulması, dünya bor rezervler�n�n dörtte üçüne

sah�p ülkem�zde bor tabanlı �ler� teknoloj� malzemeler�n ve �lg�l� k�myasalların uygulamaya yönel�k gel�şt�r�lmes� ve

sanay�ye araştırma altyapısı �mkanının sağlanmasıdır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdak� alanlarda faal�yetlerde bulunur:

a) Yüksek katma değer� olan bor tabanlı malzemeler�n ve �lg�l� �ler� teknoloj� k�myasalların laboratuvar

ölçeğ�nde yen�/özgün yöntemler �le sentezlenmes�, k�mya ve malzeme sektöründe rekabet avantajı sağlayab�lecek

ürünlere dönüştürülmes�.

b) Bor tabanlı �ler� teknoloj� malzemeler�n farklı uygulama alanlarına yönel�k (metalurj�, k�mya, enerj�,

mak�ne, b�yomalzeme vb.) gel�şt�r�lmes� ve karakter�zasyonu. Bu çalışmalar �le �lg�l� kapsamlı ulusal ve uluslararası

b�l�msel araştırma proje başvuruları ve yürütülmes�.

c) Endüstr�yel uygulama potans�yel� olan bor ürünler�n�n patent�n�n alınıp, Ün�vers�te ve sanay� �şb�rl�ğ�yle

p�lot ölçekte üret�m çalışmalarının yapılması.

ç) İler� bor teknoloj�ler� konusunda ülke �ç�n gerekl� uzman araştırmacıların yet�şt�r�lmes� ve uluslararası

yetk�nl�kte danışılacak b�l�msel b�r merkez yaratılması.

d) Çalışma alanı �le �lg�l� olarak yurt�ç� ve yurtdışındak� kurumlarla �şb�rl�ğ� yapılması ve kurumlara proje,

anal�z ve danışmanlık h�zmet� sunulması.

e) Merkez�n faal�yet� �le �lg�l� her türlü yayın yapılması, uluslararası b�l�msel etk�nl�kler�n düzenlenmes�,

yurt�ç�/yurtdışı b�l�msel etk�nl�klerde b�ld�r�ler�n sunulması.

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
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MADDE 8 – (1) Müdür, �lg�l� b�l�m dalında Ün�vers�ten�n kadrolu öğret�m üyeler� arasından, Rektör

tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� dolan Müdür aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdürün altı

aydan daha fazla süre �le görev� başında bulunmaması durumunda görev� sona erer. Süres� dolmadan görev�nden

ayrılan Müdürün yer�ne Rektör tarafından aynı usulle yen�den görevlend�rme yapılır.

(2) Müdürün, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere Yönet�m Kurulu üyeler� veya Ün�vers�ten�n

öğret�m üyeler� arasından önerd�ğ� b�r k�ş�, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak 2 yıl �ç�n görevlend�r�l�r.

Müdürün görev� başında olmadığı zaman kend�s�ne yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde

yardımcısının görev� de sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkez� tems�l etmek.

b) Yönet�m Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündem� hazırlamak, toplantılara başkanlık

etmek.

c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönet�m Kuruluna önermek ve karara bağlanan çalışma

programını yürütmek.

ç) Yıllık gel�r ve g�der bütçe öner�s�n� hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönet�m Kuruluna get�rmek.

d) Yönet�m Kurulu tarafından karara bağlanan faal�yet programı ve bütçe öner�s�n� Araştırma ve

Gel�şt�rmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına sunmak.

e) Araştırma projeler�n�n tasarlanması, yürütülmes�, koord�nasyonu ve denet�m�n� sağlamak.

f) İlg�l� mevzuatla ver�len d�ğer görevler� yapmak.

(2) Müdür; Merkez�n çalışma kapas�tes�n�n rasyonel b�r şek�lde kullanılmasından, çalışmaların düzenl� b�r

şek�lde yürütülmes�nden, faal�yetler�n gözet�m ve denet�m�n�n yapılmasından Araştırma ve Gel�şt�rmeden Sorumlu

Rektör Yardımcılığına karşı sorumludur.

Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Yönet�m Kuruluna başkanlık yapan Müdür ve Müdür Yardımcısı dah�l beş

üyeden oluşur. D�ğer üyeler, Merkez�n faal�yet alanına g�ren konularda tam zamanlı çeş�tl� öğret�m üyeler�nden,

Müdürün öner�s� �le Rektör tarafından seç�l�r ve üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r.

(2) Süres� dolan üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden ayrılanların veya altı aydan fazla

Ün�vers�te dışında görevlend�r�lenler�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere aynı usulle yen� üyeler görevlend�r�l�r.

(3) Yönet�m Kurulu, Müdür tarafından bel�rlenen ve üyelere önceden b�ld�r�len gündem doğrultusunda,

Müdürün çağrısı ve üye tam sayısının salt çoğunluğu �le yılda �k� defa olağan olarak toplanır. Gerekl� görüldüğü

hallerde Müdürün ya da Yönet�m Kurulu üyeler�n�n salt çoğunluğunun çağrısı üzer�ne olağanüstü toplanır. Yönet�m

Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�t olması durumunda Müdürün oyu yönünde

çoğunluk sağlanmış kabul ed�l�r. Yönet�m Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyeler�n�n �ncelemes�ne açık tutulur,

ayrıca bu tutanakların b�rer nüshası Rektörlüğe �let�l�r.

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

a) Merkez�n faal�yetler�n�n planlanmasında ve yürütülmes�nde Müdüre yardımcı olmak.

b) Danışma Kurulu üyeler�n� seçmek.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı öner�s�n� karara bağlamak.

ç) Müdürün çalışmalarını denetlemek.

d) İlg�l� mevzuatla ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Merkez�n çalışmalarına öner�ler� �le katkıda bulunan �st�şar� b�r organdır.

Ün�vers�te ve Merkez�n faal�yet konularında çalışan k�ş�ler, kurum ve kuruluş tems�lc�ler� arasından Yönet�m Kurulu

tarafından seç�l�r ve Rektör tarafından görevlend�r�l�r.

(2) Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üyeler�n veya süres� dolmadan ayrılan

üyeler�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere aynı usulle yen�ler� seç�l�r ve görevlend�r�l�r. Danışma Kurulu

toplantılarına üç kez üst üste mazerets�z katılmayan üyeler�n üyel�ğ� düşer.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne, yılda en az b�r defa üye tam sayısının salt çoğunluğu �le

toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu �le alınır.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� olarak Yönet�m Kuruluna öner�lerde

bulunur, danışmanlık yapar ve kend� uzmanlık alanlarında deney�m ve b�r�k�mler�n� paylaşarak Merkez�n

çalışmalarına katkı sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (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.

Harcama yetk�l�s�
MADDE 15 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� uygun gördüğü ölçüde Müdüre

devredeb�l�r.

Ek�pman ve dem�rbaş
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MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve

dem�rbaş Merkez�n kullanımına tahs�s ed�l�r.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Koç Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 

 


