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YÖNETMELİK

Karabük Ün�vers�tes�nden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Karabük Ün�vers�tes� Robot Teknoloj�ler� 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; Karabük Ün�vers�tes� Robot Teknoloj�ler� Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amacına, yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının görevler�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 ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Merkez (KAROTUM): Karabük Ün�vers�tes� Robot Teknoloj�ler� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: Karabük Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Ün�vers�te: Karabük Ün�vers�tes�n�,
d) Yönet�m Kurulu: Merkez Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı, robot ve robot teknoloj�ler�n� toplumun her kes�m�ne tanıtmak, yapacağı

çalışmalarla, toplumu robot ve robot teknoloj�ler� konusunda b�l�nçlend�rmek, robot kullanımını teşv�k etmek,
Ün�vers�te sanay� �şb�rl�kler�n� sağlayarak gerekl� ara elemanları yet�şt�rmek, robot ve robot teknoloj�ler� konusunda
eğ�t�mler düzenlemek, robot yarışmaları �ç�n sert�f�kalı hakemler yet�şt�rmek, araştırma, b�l�msel çalışma ve projeler
yapmak ve desteklemek, b�l�msel akadem�k çalışmalardan elde ed�lecek sonuçları ulusal/uluslararası derg�, konferans
ve sempozyumlarda sunulmasını/yayınlanmasını desteklemek, robot teknoloj�ler� konusunda problemlere çözümler
üretmek �ç�n sanay� �şb�rl�kler� gerçekleşt�rmek, bu alana genç araştırmacıların �lg�s�n� çekmek �ç�n serg�, yarışma,
sempozyum, çalıştay, sem�nerler düzenlemek, bu alanda ülkem�zde ve dünyada faal�yet gösteren özdeş merkezler ve
sektör tems�lc�ler� �le �y� b�r �şb�rl�ğ� sağlamak, akadem�syenler�n sanay� tems�lc�ler� �le aralarında b�r köprü
oluşturmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Endüstr�yel robotlar b�r�m�, mob�l robot b�r�m�, asker� (güvenl�k) amaçlı robot b�r�m�, sürü robot b�r�m�,

robot ar-ge b�r�m�, robot görmes�, yapay zeka b�r�m�, eğ�t�m b�r�m� alanlarında gerekl� altyapı ve teknoloj�ler�
sağlamak. Bu alanla �lg�l� �ht�yaç duyulması durumunda yen� b�r�mler ve benzer çalışma alanları oluşturmak.

b) İlg�l� b�r�mlerde araştırma projeler� gel�şt�rmek ve sanay�n�n bu alanda karşılaştığı problemlere çözümler
üretmek ve projeler hazırlamak ve danışmanlık h�zmet� sağlamak.

c) Dünyadak� ve ülkem�zdek� benzer merkez ve �lg�l� sektör tems�lc�ler� �le �şb�rl�ğ� yapmak ve merkez�
uluslararası b�lg� ed�n�m noktası hal�ne get�rmek.

ç) Ulusal/uluslararası derg�, konferans ve sempozyumlar �ç�n b�ld�r�/yayınlar yapmak ve desteklemek, bu t�p
organ�zasyon ve faal�yetler� desteklemek ve düzenlenmes�ne öncülük etmek.

d) Robot teknoloj�ler� konularında l�sans/yüksek l�sans ve/veya doktora çalışmalarında kurulması gereken
deney ve protot�p tasarımlarında destek sağlamak.

e) Robot teknoloj�ler�n� halkımıza tanıtmak.
f) İlköğret�m, ortaöğret�m ve ün�vers�te öğrenc�ler�ne robot yapım eğ�t�mler� düzenlemek.
g) Ülkem�zde düzenlenen robot yarışmalarını desteklemek ve yarışmalar �ç�n sert�f�kalı hakem yet�şt�rmek.
ğ) Sanay�n�n ve sektörün �ht�yaç duyduğu ara elemanları yet�şt�rmek, gerekl� eğ�t�mler� vermek.
h) Merkez�n amaçlarına uygun d�ğer faal�yetler� yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Çalışma Alanı ve Uygulama İşlemler�

Merkez�n çalışma alanı
MADDE 7 – (1) Merkez faal�yetler�, robot ve teknoloj�ler� �le �lg�l� alanlarda eğ�t�m, araştırma, proje,

akadem�k çalışma, sanay�-ün�vers�te �şb�rl�ğ� sağlama, sektörün sorunlarına çözümler üretme, �lg�l� alanda yapılacak
faal�yetlere destek sağlamaktır.

Uygulama �şlemler�
MADDE 8 – (1) Merkez, robot teknoloj�ler�n�n konularını tanıtacak programlar, sem�nerler, çalıştay düzenler

ve benzer faal�yetler� destekler.
(2) Merkez, robot laboratuarları tasarlar ve kurulmasında danışmanlık h�zmetler� ver�r.



(3) Merkez; kamu, özel sektör ve ulusal, uluslararası kurum, kuruluş ve k�ş�ler �ç�n robot teknoloj�ler� konuları
kapsamında kurslar, sem�nerler, konferanslar ve benzer�, dersler ve eğ�t�m programları, planlar, düzenler, bu
faal�yetler�n eşgüdümünü sağlar. D�ğer kurum, kuruluş ve yükseköğret�m kurumlarından bu konularda Karabük
Ün�vers�tes�ne sağlanacak kurslar, sem�nerler, konferanslar ve derslere �l�şk�n planlama, düzenleme, uygulama ve
eşgüdümü yapar.

(4) Merkez, amaçları doğrultusunda: Robot teknoloj�ler� kapsamında gereken gel�ş�mler� tak�p eder,
uygulamalar �ç�n s�stem tasarımı yapar, tekn�k �şler� yürütür; gereken alt yapı oluşturmasında ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla �let�ş�m�, etk�leş�m� ve �şb�rl�ğ�n� sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Organları ve Görevler�

Merkez�n organları
MADDE 9 – (1) Merkez�n organları şunlardır:
a) Merkez Danışma Kurulu.
b) Merkez Müdürü.
c) Yönet�m Kurulu.
Merkez danışma kurulu
MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Ün�vers�ten�n robot ve robot teknoloj�ler� konusunda �lg�l�

Fakülteler�ne bağlı �lg�l� bölümler�n bölüm başkanlarından, �lg�l� Meslek Yüksekokullarının müdürler�nden, �lg�l�
Enst�tü müdürler�nden oluşur. Bu b�r�mlerden Merkez Danışma kuruluna katılım mecbur� değ�ld�r. Konu ve kapsam
gereğ� merkez danışma kuruluna sanay� tems�lc�ler� ve alanında uzmanlar davetle çağrılab�l�r. Merkez Müdürü,
Merkez Danışma Kurulunun doğal Başkanıdır.

(2) Merkez Danışma Kurulu Üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� dolan üyeler yen�den Merkez Kurulu
Üyel�ğ�ne görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden ayrılan üyeler�n yer�ne o üyeler�n a�t olduğu b�r�mden olmak üzere
kalan sürey� tamamlamak üzere yen�ler� seç�l�r.

Merkez danışma kurulunun toplanması ve görevler�
MADDE 11 – (1) Merkez Danışma Kurulu Merkez Müdürünün davet� üzer�ne olağan olarak yılda en az b�r

kere, gerekl� hallerde daha sık olmak üzere toplanır ve Merkez�n yaptığı faal�yetler hakkında b�lg� alır. Merkez�n
gel�ş�m� �ç�n gerekl� görüş, öner� ve tavs�yeler�n� sunar. Danışma Kurul toplantısı ve tavs�ye kararları �ç�n salt
çoğunluk aranır.

(2) Merkez Danışma kurulunun görevler�, Merkez Müdürü tarafından hazırlanmış ve Yönet�m Kurulunca
onanmış yıllık faal�yet raporunu, çalışma programını, eğ�t�m faal�yetler�n� değerlend�rmek, yapılmış ve halen
yürütülen çalışmalar hakkında görüş b�ld�rmek, öner�lerde bulunmak, b�r sonrak� çalışma yılına a�t programı
değerlend�rmekt�r.

Merkez müdürü
MADDE 12 – (1) Merkez Müdürü Rektör tarafından Ün�vers�ten�n aylıklı Öğret�m Üyeler� arasından üç yıl

�ç�n görevlend�r�l�r. Süres� dolan Müdür aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdürün altı aydan fazla görev�
başında bulunamaması durumunda görev� sona erer.

Merkez müdürünün görevler�
MADDE 13 – (1) Merkez Müdürünün görevler� şunlardır:
a) Yönet�m Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygular.
b) Yönet�m� altındak� b�r�mler� Merkez amaçları doğrultusunda yönet�r.
c) Merkez�n çalışma alanı bağlamında çalışmalar yapar.
ç) Fakülteler, Enst�tüler, Meslek Yüksekokulları, Sürekl� Eğ�t�m Merkez�, B�lg� İşlem Da�res� Başkanlığı, d�ğer

araştırma ve uygulama merkezler� ve Rektörlüğe bağlı bölümlerle KAROTUM’un faal�yetler�ne �l�şk�n �ht�yaç
duyulması durumunda eşgüdümü sağlar.

d) Her yıl sonunda hazırlayacağı faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını Yönet�m Kurulu
onayına sunar.

e) Her yıl sonunda Rektörlüğe Merkez�n çalışmaları hakkında rapor ver�r.
Müdür yardımcıları
MADDE 14 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Ün�vers�ten�n öğret�m elemanlarından �k� k�ş�

üç yıl �ç�n Merkez Müdürü tarafından müdür yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Müdür yardımcıları aynı usulle Merkez
Müdürü tarafından değ�şt�r�leb�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının görev� sona erer. Merkez
Müdürü, yokluğunda yardımcılarından b�r�n� vek�l tay�n eder. Müdür yardımcıları merkez�n faal�yet alanlarında
bel�rt�len �şler� koord�ne etmek �ç�n Merkez Müdürü tarafında görevlend�r�l�rler.

Merkez yönet�m kurulu
MADDE 15 – (1) Yönet�m Kurulu; Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dah�l beş k�ş�den oluşur. D�ğer �k�

üye; öğret�m elemanları arasından merkez müdürünün önereceğ� dört öğret�m üyes�/elamanları arasından Rektör
tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r. Üyel�ğ�n herhang� b�r
nedenle boşalması hal�nde kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�leb�l�r. Merkez Müdürü, Yönet�m
Kurulunun başkanıdır. Yönet�m Kurulu, Merkez Müdürünün davet� üzer�ne yılda en az �k� kez salt çoğunlukla toplanır
ve kararlar oy çokluğu �le alınır.

Merkez yönet�m kurulunun görevler�
MADDE 16 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faal�yet raporunu görüşmek.
c) Robot teknoloj�ler� �le �lg�l� araştırma, yayın ve b�l�msel toplantılara katılmak �ç�n yapacakları mal� destek

�stekler�n� değerlend�rmek.
ç) Merkeze gelen �ş, proje ve danışmanlık tekl�fler�n� değerlend�r�p, öner�lerde bulunmak.
d) Merkez �ç�n gerek duyulan alt çalışma gruplarını ve kom�syonlarını kurmak.



e) Merkez�n amaçları doğrultusunda yıllık planlamalar yapmak.
f) Merkez�n faal�yet alanlarında bel�rt�len �şler� organ�ze etmek.
g) Merkez�n destekleyeceğ� proje, araştırma, konferans, sempozyum ve benzer� alanla �lg�l� faal�yetler�

bel�rlemek.
Personel �ht�yacı
MADDE 17 – (1) Merkez�n akadem�k, �dar� ve tekn�k personel �ht�yacı 2547 sayılı Yükseköğret�m

Kanununun 13 üncü maddes� uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son hükümler
Mal� konular
MADDE 18 – (1) Mal� konulardak� �ş ve �şlemlerde �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Karabük Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


