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YÖNETMELİK

Burdur Mehmet Ak�f Ersoy Ün�vers�tes�nden:

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Burdur Mehmet Ak�f Ersoy Ün�vers�tes� B�lg� Teknoloj�ler�

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amacına, 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; Burdur Mehmet Ak�f Ersoy Ün�vers�tes� Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan

Burdur Mehmet Ak�f Ersoy Ün�vers�tes� B�lg� Teknoloj�ler� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amacına, 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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Hayvancılık projes�: Yükseköğret�m Kurulu kararı �le Bölgesel Kalkınma Amaçlı M�syon Farklılaşması ve

İht�saslaşması programı kapsamında Ün�vers�te tarafından yürütülen Burdur İl� Sektörel Rekabet Gücünün Artırılması:
Tarım ve Hayvancılıkta Farklılaşarak Bütünleş�k Kalkınma Projes�n�,

c) Merkez: Burdur Mehmet Ak�f Ersoy Ün�vers�tes� B�lg� Teknoloj�ler� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
ç) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
d) Rektör: Burdur Mehmet Ak�f Ersoy Ün�vers�tes� Rektörünü,
e) Ün�vers�te: Burdur Mehmet Ak�f Ersoy 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; özel�nde hayvancılık projes�, genel ölçekte �se tüm Ün�vers�te ve bağlı

organları kapsamında, b�l�ş�m teknoloj�ler�ne dönük çözümler�n, yazılım ve s�stemler�n üret�m�n�n sağlanması; kurum
�ç� ve dışı farklı kaynaklardan gelen, yapısal ve yapısal olmayan ver�ler�n depolanması, �şlenmes�; büyük ver�n�n
anal�z ed�lerek yordanması, anlamlandırılması ve geleceğe dönük tahm�nler üret�lmes�n� sağlayan akıllı hesaplama ve
tavs�ye s�stem� projeler�n�n gel�şt�r�lmes�, yönet�m� ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n sağlanmasını tem�n etmekt�r. Bu
doğrultuda Merkez;

a) Hayvancılık projes� kapsamında gel�şt�r�lecek yazılımların, saha ve eğ�t�m faal�yetler� sonucu üret�len
ver�ler�n, d�ğer alt projeler�n ürett�ğ� ver�ler�n depolanması, �şlenmes�, anal�z ve anlamlandırılmasının sağlanmasını,

b) Hayvancılık projes� kapsamında tüm alt projelere eklemleneceğ� d�j�tal b�r omurganın oluşturulması ve alt
projeler arası ver� akışının koord�ne ed�lmes�n�,

c) Ün�vers�te ölçeğ�nde b�l�ş�m teknoloj�ler� alanında proje gel�şt�rme, uygulama ve alandak� eğ�t�m
faal�yetler�n�n yürütülmes�n�,

ç) Kurum �ç�ndek� b�r�mler�n b�l�ş�m teknoloj�ler�, s�stem ve uygulamalarından en uygun şek�lde yararlanması
�ç�n öner�ler�n gel�şt�r�lmes�n�,

d) Ün�vers�te ve sektör arasında b�l�ş�m teknoloj�ler� alanında �şb�rl�ğ�n�n sağlanmasını,
e) Ün�vers�te öğrenc�ler� ve personel� �ç�n uygulamalar yapıp çözümler üreteb�lecek b�r altyapının

oluşturulmasını,
f) Problemler�n çözümüne b�lg� teknoloj�s� ve s�stemler�n�n tasarım, yönet�m ve kullanımı �le h�zmet

ver�lmes�n�,
g) Yapay zekâ teknoloj�ler� kullanarak büyük ver� yığınları üzer�nden anlamlı ver�ler�n elde ed�lerek

fonks�yonel b�lg�n�n üret�m� ve katma değer�n�n sağlanmasını,
amaçlar.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Hayvancılık projes� kapsamında b�l�ş�m teknoloj�ler� çözümler� gel�şt�rmek ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlamak.
b) Hayvancılık projes� kapsamında gel�şt�r�lecek yazılımlar �le elde ed�len ver�den değer� yüksek b�lg�

üret�m�n� sağlayarak bölgesel kalkınma ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak.
c) B�l�ş�m teknoloj�ler� alanında b�l�msel ve tekn�k araştırma ve uygulamaları teşv�k etmek, düzenlemek ve

desteklemek.
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ç) Ün�vers�tede araştırma ve uygulama yapacak öğret�m elemanı ve öğrenc�ler�n yet�şmes�ne yardımcı olmak.
d) Üret�lecek b�l�ş�m teknoloj�ler� çözümler� �ç�n ulusal ve uluslararası organ�zasyonlarla �şb�rl�ğ�nde

bulunmak.
e) Ün�vers�te, şeh�r, bölge, ülke ve dünya ölçeğ�nde b�l�ş�m teknoloj�ler� alanındak� konu ve sorunları tak�p

ederek, çözüm üret�m� konusunda çalışmalar yapmak.
f) Ün�vers�teye bağlı olan ya da olmayan gerçek ve tüzel k�ş�lere, organ�zasyonlara b�l�ş�m teknoloj�ler�

alanında danışmanlık h�zmet� sunmak.
g) B�l�ş�m teknoloj�ler�ne dönük eğ�t�m faal�yetler� yürütmek.
ğ) Ün�vers�ten�n b�l�ş�m teknoloj�ler� altyapısının gel�ş�m� doğrultusunda öner�ler üretmek.
h) B�l�ş�m teknoloj�ler� alanındak� gel�şmeler� yakından tak�p ederek Ün�vers�teye katkı sağlamak.
ı) Ün�vers�te-sektör �şb�rl�ğ�n� destekleyecek projeler gel�şt�rmek.
�) Merkezde üret�len ürün ve çözümler� markalaştırmak ve katma değer�n� sağlamak.
j) Ün�vers�ten�n çeş�tl� b�r�mler�nden gelecek araştırma projeler�ne h�zmet sağlamak.
k) Ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü öğret�m programlarında ön görülen uygulama, prat�k çalışma ve staj �ç�n

�mkânı sağlamak.
l) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarının kamuoyu �le paylaşımını sağlayarak toplumsal gel�ş�m ve

�lerlemeye katkı sağlamak.
m) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında yurt �ç� ve yurt dışındak� ün�vers�teler, enst�tüler, ajanslar, merkezler

ve kamu kuruluşları �le �k�l� �şb�rl�ğ� çerçeves�nde eğ�t�m, araştırma ve üret�m konularında ortak çalışmalar ve projeler
yapmak.

n) Merkez�n kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve �lkeler�ne uygun d�ğer çalışmaları yapmak.
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; Merkez�n faal�yet alanlarında çalışmaları olan Ün�vers�te öğret�m elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdüre
çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör, Ün�vers�tede görevl� en çok �k� öğret�m elemanını, Müdürün öner�s�yle
müdür yardımcısı olarak üç yıl süre �le görevlend�r�r. Müdür yardımcıları gerekt�ğ�nde aynı usulle değ�şt�r�leb�l�r.
Müdür, görev� başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından b�r�n� vek�l bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse
yen� Müdür görevlend�r�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcılarının da görev� sona erer.

(2) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kurulunun aldığı kararların ve çalışma programının uygulanmasını tak�p etmek.
c) Merkez�n amacı ve hedefler� doğrultusunda yönet�lmes�n� sağlamak.
ç) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını düzenlemek, Yönet�m Kurulu

ve Danışma Kurulunun görüşler�n� aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d)Yönet�m Kuruluna başkanlık yapmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� b�l�msel

faal�yetlerde bulunan Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından, Müdürün tekl�f� üzer�ne üç yıl süreyle Rektör
tarafından görevlend�r�len dört üye �le b�rl�kte toplam yed� üyeden oluşur. Görev süres� dolan üyeler yen�den
görevlend�r�leb�l�r. Süres� dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlend�rme sebeb�yle toplantılara katılamayacak
olan üyen�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere y�ne Müdürün tekl�f�yle Rektör tarafından yen� üye
görevlend�r�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne en az üç ayda b�r defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğu �le alınır. Oyların eş�t olması durumunda Müdürün oyu �k� oy olarak kabul ed�l�r.

(3) Müdür, Yönet�m Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görev�, Müdüre vekalet eden müdür
yardımcısı yürütür.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Danışma Kurulunun üyeler�n� tekl�f etmek.
b) Merkez�n yıllık faal�yet raporu �le yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Merkez personel�n�n araştırma, �nceleme, derleme, tarama ve yayım konularındak� proje ve öner�ler�n�

değerlend�rmek ve karara bağlamak.
ç) Merkez�n amaçları doğrultusunda çeş�tl� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ�n� sağlamak.
d) Merkezdek� çalışmaların et�k ve b�l�msel kurallara, �lg�l� mevzuata ve bu Yönetmel�ğe uygun olarak, daha

�y� ve ver�ml� şek�lde yürütülmes� �ç�n gerekl� tedb�rler� ve kararları almak.
e) Merkez�n amaçları doğrultusunda yurt �ç� ve yurt dışında faal�yet gösteren kurum, kuruluş ve k�ş�lerle

�şb�rl�ğ� yaparak uygun görülen projelerde yardımlaşmak.
f) Müdürün önereceğ� d�ğer konuları görüşüp karara bağlamak.
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Danışma Kurulu ve görevler�
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Rektör ya da �lg�l� rektör yardımcısının başkanlığında Müdürün öner�s� ve

Rektörün onayı �le Merkez�n amacı ve konusu �le �lg�l� kamu kuruluşları, s�v�l toplum kuruluşları ve sektör
tems�lc�ler�, g�r�ş�mc�ler/�şletmeler ve alanında yetk�n k�ş�lerden 2 yıllığına görevlend�r�len en çok 10 k�ş�den oluşur.
Aynı usulle üyeler�n üyel�kler�ne son ver�leb�l�r.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında ve yazılı davet� üzer�ne, yılda en az b�r defa toplanır ve salt
çoğunluk aranmadan Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� konularda tavs�ye n�tel�ğ�nde görüş ve öner�lerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 12 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes� uyarınca, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Mal� hükümler
MADDE 13 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� Müdüre devredeb�l�r.
(2) Merkez�n mal� konularındak� �ş ve �şlemler�nde yürürlüktek� mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Burdur Mehmet Ak�f Ersoy Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


