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YÖNETMELİK 

Boğaziçi Üniversitesinden: 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEZA GÜRSEY FİZİK VE MATEMATİK 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Boğaziçi Üniversitesi Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama 

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve 

çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Boğaziçi Üniversitesi Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve 

çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez: Boğaziçi Üniversitesi Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı: Fizik ve Matematik dallarında araştırma ve işbirliği yapmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak, fizik ve matematik dallarını 

ilgilendiren interdisipliner çalışmaları desteklemek. 

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek ve organize etmek, 

konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek. 

c) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek. 

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak. 

d) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Organları ve Görevleri 

Merkezin organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkez amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan 

Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür 

tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi 3+3 yıl ile sınırlıdır. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür 

görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı 

sorumludur. 

(2) Müdürün, Yönetim Kurulunda bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından önereceği, bir 

fizikçi ve bir matematikçi iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev 

süresi 3+3 yıl ile sınırlıdır. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında 



bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık 

etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim 

Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak. 

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; toplantıların gündemini hazırlamak ve 

başkanlık etmek. 

e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını 

sağlamak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ile bir fizikçi ve bir matematikçi öğretim 

üyesi olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu 

üyelerinin görev süresi 3+3 yıl ile sınırlıdır. 

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğuyla alır. 

(3) Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların 

birer nüshası Rektörlüğe iletilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak. 

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak, usul ve esasları belirlemek. 

c) Üniversitede fakülte ve yüksekokul bölümleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini 

sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek. 

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde 

Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak. 

d) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını 

hazırlamak. 

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak. 

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak. 

g) Merkezde araştırma yapacak araştırmacıları Rektöre önermek. 

ğ) Yönetim Kurulu tutanaklarından bir nüshasını Rektörlüğe göndermek. 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Merkezin amacı doğrultusunda çalışmalar yapan 

araştırmacılar arasından önerilen ve Rektör tarafından onaylanan on üyeden oluşur. Danışma Kurulunda matematik ve 

fizik konularının genelini kapsayabilecek şekilde seçilmiş beş matematikçi ve beş fizikçi yer alır. Danışma Kurulu 

üyelerinin süresi altı yıldır ve en fazla iki dönem görev alabilirler. 

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. İhtiyaç durumunda yurt dışındaki üyeler 

telekonferans yöntemiyle toplantılara katılabilirler. 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarını değerlendirerek, yeni çalışmalar konusunda Yönetim Kuruluna görüş ve önerilerde 

bulunmak. 

b) Merkezde çalışacak araştırmacıların seçiminde önerilerde bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato 

kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür. 



 
 

 
 


