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YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�nden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ADLİ BİLİMLER
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Adl� B�l�mler 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, Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Adl� B�l�mler 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 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) Laboratuvar b�r�mler�: Merkez bünyes�nde kurulu olan araştırma laboratuvarlarını,
b) Laboratuvar sorumlusu: Laboratuvar b�r�mler�nden sorumlu akadem�k personel�,
c) Merkez: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Adl� B�l�mler Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
ç) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
d) Rektör: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörünü,
e) Senato: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Senatosunu,
f) Ün�vers�te: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�n�,
g) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Adl� b�l�mler alanında �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde mahkemeler �le hâk�ml�kler, savcılıklar, kolluk

kuvvetler�, tüzel ve gerçek k�ş�lere b�l�rk�ş�l�k h�zmet� vermek.
b) Merkez�n faal�yet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının

anal�z �ht�yaçlarını karşılamak ve �ş b�rl�ğ� yapmak.
c) Adl� b�l�mler alanında n�tel�kl� personel yet�şt�rmek.
ç) Adl� b�l�mler eğ�t�m�nde n�tel�ğ� arttırmak, uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde ed�len b�l�msel

ve tekn�k ver�ler� b�l�msel derg�, k�tap, bülten ve benzer� ortamlarda yayımlamak.
d) Uygulama ve araştırma konularında ulusal ve uluslararası düzeyde uzmanlık kursları, sem�nerler,

çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Adl� b�l�mler alanında �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde b�l�rk�ş�l�k h�zmet� sunmak ve merkez

bünyes�nde adl� b�l�mler alt d�s�pl�nler�ne a�t laboratuvarlar kurmak.
b) Ulusal ve sosyal pol�t�kalarla uyum �ç�nde b�l�rk�ş�l�k h�zmet�n� güçlend�rmek �ç�n �lg�l� kamu kurum ve

kuruluşlarının ortak hedef ve çalışmalarıyla paralel, sosyal pol�t�kaları destekley�c� çalışmalarda bulunmak, bu
pol�t�kalara paralel stratej�k eylem planları ve projeler gel�şt�rmek ve/veya uygulamak.

c) Adl� b�l�mler alanında gel�şt�r�c� eğ�t�m ve danışmanlık h�zmetler� vermek.
ç) Toplumun adl� b�l�mler alanındak� b�lg�, davranış ve eks�kl�kler�n� tesp�t ederek bunların g�der�lmes�ne

yönel�k projeler gel�şt�rmek.
d) Ulusal ve uluslararası resm� ve özel kurum ve kuruluşlarla adl� b�l�mler alanında �ş b�rl�ğ� �ç�nde araştırma,

uygulama, proje ve yayım çalışmaları g�b� etk�nl�klerde bulunmak.
e) Ulusal ve uluslararası düzeyde sem�ner, konferans, sempozyum g�b� toplantılara katılmak ve benzer

programları düzenlemek.



f) Yönet�m Kurulunun Merkez�n amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı d�ğer faal�yetlerde bulunmak.
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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Ün�vers�ten�n öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r.

Görev süres� sona eren Müdür, aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r.
(2) Müdür, Yönet�m Kurulu üyeler� arasından ya da Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından b�r k�ş�y�

müdür yardımcısı olarak görevlend�r�lmek üzere Rektörün onayına sunar.  Müdür yardımcısı, Müdür tarafından
ver�len görevler� yer�ne get�r�r ve Müdürün görev� başında olmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görev�
sona erd�ğ�nde müdür yardımcısının da görev� sona erer. Müdürün altı aydan fazla görev�n�n başında bulunamadığı
durumlarda görev� sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez�n b�r�mler�n� yönetmek ve merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kuruluna başkanlık yapmak ve Yönet�m Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını

uygulamak.
c) Merkez�n amaçlarına yönel�k faal�yetler� yönetmek.
ç) Yönet�m Kurulunun gündem�n� oluşturmak ve alınan kararları yönetmek.
d) Uygulanan programlara ve faal�yetlere �l�şk�n koord�nasyonu sağlamak.
e) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma planını düzenlemek ve Yönet�m Kurulunun

görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
f) Eğ�t�m, kurs, çalıştay, kongre, �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde sert�f�ka programı, sempozyum,

sem�ner ve benzer� program ve projeler�n düzenlenmes�n�, yürütülmes�n�, yönlend�r�lmes�n� ve denet�m�n� sağlamak.
g) Merkeze bağlı tüm �dar�, tekn�k ve araştırmacı personel�n yönet�m, denet�m ve genel gözet�m�n� yapmak,

h�zmetler�n �st�hdamı, çalışma düzen�, nöbet, kıyafet, d�s�pl�n ve başarı durumlarının değerlend�r�lmes�n� sağlamak.
ğ) Görev�n�, kal�te yönet�m s�stem pol�t�kası, hedefler� ve �şlemler�ne uygun olarak yürütmek.
h) Merkez h�zmetler�n�n etk�n ve ver�ml� şek�lde sürdürüleb�lmes� �ç�n gerekl� tedb�rler� almak ve denetlemek.
ı) İlg�l� mevzuatla ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı �le Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından

Müdür tarafından tekl�f ed�len ve Rektör tarafından görevlend�r�len üç üye olmak üzere toplam beş k�ş�den oluşur.
Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev süres� b�ten üyeler aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r.
Süres� b�tmeden ayrılan üyeler�n yer�ne, aynı usulle yen�ler� görevlend�r�l�r. Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne
en az ayda b�r kez üyeler�n salt çoğunluğu �le toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�t olması durumunda
Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� plan ve programların hazırlanmasını ve uygulamasını sağlamak.
b) Merkez personel�n�n eğ�t�m, uygulama, araştırma, h�zmet üret�m� ve yayım konularındak� �stekler�n�

değerlend�r�p öner�lerde bulunmak.
c) Faal�yet raporlarını ve �stat�st�k� ver�ler� değerlend�rmek ve gerekt�ğ�nde Merkez faal�yetler�n�n

gel�şt�r�lmes� ve �y�leşt�r�lmes� �ç�n öner�lerde bulunmak.
ç) Merkez�n daha �y� laboratuvar h�zmet� vereb�lmes� �ç�n gerekl� olan laboratuvar b�r�mler�n� kurmak ve bu

b�r�mler�n yönet�m esaslarını �lg�l� b�r�mlerle �ş b�rl�ğ� �ç�nde hazırlamak.
d) Merkez�n kadro ve mal� kaynaklarını �nceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak.
e) Merkezde görev yapacak akadem�k, �dar� ve tekn�k personel �ht�yacını bel�rlemek ve görevlend�rmeler� �le

�lg�l� tekl�fler� Rektörlüğe sunmak.
f) Merkezde görevl� veya görevlend�r�lecek personel�n h�zmet �ç� eğ�t�m amacı �le yurt �ç� ve/veya yurt dışında

görevlend�r�lmes�n� Rektörlüğe tekl�f etmek.
g) İlg�l� mevzuatla ver�len d�ğer görevler� yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Laboratuvarlar



MADDE 12 – (1) Merkezde, �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak, �ht�yaç duyulan alanlarda h�zmet�,
eğ�t�m kal�tes�n� ve ver�ml�l�ğ� artırmak amacıyla Rektörün onayıyla laboratuvarlar kurulab�l�r. Laboratuvarlar; ulusal
ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının anal�z �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n modern test
ve anal�z c�hazlarının yer aldığı b�l�msel araştırma, eğ�t�m ve testler�n yapıldığı adl� b�l�mler alt d�s�pl�nler�ne a�t anal�z
laboratuvarlarıdır. Laboratuvarların çalışma usul ve esasları Yönet�m Kurulunca bel�rlen�r.

Laboratuvar sorumluları
MADDE 13 – (1) Laboratuvar sorumluları; Müdürün öner�s� üzer�ne merkezde görev yapan öğret�m

elemanları arasından Yönet�m Kurulunun tekl�f� ve Rektörün onayıyla b�r yıl süre �ç�n görevlend�r�l�r. B�r�m
sorumlularının görev, yetk� ve sorumlulukları Yönet�m Kurulunca bel�rlen�r.

Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı Müdürün öner�s� �le 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� Müdüre devredeb�l�r.
Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato ve

Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


