
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA BİRİMİ 

YÖNERGESİ 
 

Kapsam 

Madde 1- Bu yönerge, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İleri Teknolojiler Araştırma 

Birimi'nin örgütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin 

hükümleri kapsar.  

Amaç 

Madde 2- Birimin amacı, Anadolu Üniversitesi bünyesinde çağımızın bilimsel ve teknolojik 

önceliklerine yönelik yapılacak disiplinlerarası araştırmaları desteklemek, planlamak, koordine 

etmek ve uygulamaya koymaktır. Bu amaca yönelik olarak Birimin faaliyet konuları şunlardır: 

a)      Oluşturulan alt birimlerden gelen öneriler kapsamında disiplinlerarası lisansüstü 

eğitim programlarını ilgili enstitülere önermek, 

b)     Ulusal ve uluslararası teorik ve uygulamalı kurs, seminer, çalıştay gibi etkinlikler 

düzenlemek, 

c)     Bilimsel ve teknolojik alanlarda ulusal ve uluslararası danışmanlık ve işbirliği 

yapmak, 

d)     Fikri mülkiyet hakları konusunda araştırıcıları bilgilendirmek, 

e)     Öncelikle, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olmak üzere, 4691 sayılı Kanun 

kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgelerinde girişimde bulunabilecek 

Üniversitemiz öğretim elemanlarını yönlendirmek ve desteklemek, 

f)       Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna desteklenecek 

öncelikli alanlar konusunda önerilerde bulunmaktır.  

Organlar 

Madde 3- Birimin organları şunlardır:  

a)      Yönetim Kurulu 

b)     Bilim Kurulu 

c)     Alt Birimler 

  

Yönetim Kurulu 

Madde 4- Yönetim Kurulu, Birimin çalışma alanlarıyla ilgili öğretim üyeleri arasından farklı 

bilim alanlarında Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen yedi öğretim üyesinden 

oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektör tarafından Müdür olarak atanır. Müdür, birimin 

işleyiş ve çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur. Ayrılan Yönetim Kurulu üyesi yerine 

kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. 

  

Yönetim Kurulunun Görevleri 

Madde 5- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 



a)   Bilim Kurulundan gelen öneriler doğrultusunda alt birimleri oluşturmak, 

b)  Alt birimlerden gelen istek ve başvuruları görüşmek, 

c)   Birimin çalışmaları ile ilgili karar almak, 

d)  Plan, proje, program ve çalışma raporlarını görüşmek, 

e)   Birimin yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Rektöre sunmak. 

  

Bilim Kurulu  

Madde 6- Bilim Kurulu Anadolu Üniversitesinde, Birimin amaçlarına yönelik araştırma ve 

eğitim faaliyetlerinde bulunan Enstitü Müdürleri, Yüksekokul Müdürleri, Bölüm Başkanları ve 

Merkez Müdürlerinden veya temsilcilerinden oluşur. Birim Yönetim Kurulu ve Alt 

Birim  Başkanları da Bilim Kurulunun üyesidir. Bilim Kurulu, farklı bilim alanlarından öğretim 

üyelerini biraraya getirerek beyin fırtınaları yapar ve alt birimlerin oluşturulmasına yönelik 

olarak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Bilim Kurulu yılda en az bir kez toplanır. 

  

Alt Birimler 

Madde 7- Alt Birimler, Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulur. Alt Birimler, üç yıl süre ile 

Yönetim Kurulu tarafından seçilen, en az üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrılan üyenin yerine 

kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilir. Alt Birimler kendi içerisinde görev dağılımı 

yapar ve bir üyeyi Başkan olarak belirler.  

Yürürlük 

Madde 8- Bu Yönerge Anadolu Üniversitesi Senatosunun onayı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 9- Bu Yönergeyi Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 


