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YÖNETMELİK
Maltepe Ün vers tes nden:
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; Maltepe Ün vers tes Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukuku
Uygulama ve Araştırma Merkez n n amacına, faal yet alanlarına, yönet m organlarına ve yönet m organlarının
görevler ne ve çalışma şekl ne l şk n usul ve esasları düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, Maltepe Ün vers tes Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukuku Uygulama ve
Araştırma Merkez n n amacına, faal yet alanlarına, yönet m organlarına ve 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) Hukuk Fakültes : Maltepe Ün vers tes Hukuk Fakültes n ,
c) Merkez: Maltepe Ün vers tes Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkez n ,
ç) Müdür: Merkez n Müdürünü,
d) Rektör: Maltepe Ün vers tes Rektörünü,
e) Ün vers te: Maltepe Ün vers tes n ,
f) Ün vers te Senatosu: Maltepe Ün vers tes Senatosunu,
g) 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; Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukukunun çerd ğ konularla lg l olarak
ulusal ve uluslararası, özel ve kamu hukuku alanlarını kapsayacak şek lde b l msel araştırma, nceleme, uygulama,
eğ t m-öğret m ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, Merkez n çalışma alanlarıyla lg l resm ve özel kuruluşlarla ş
b rl ğ yapmak; b l msel araştırma ve ncelemeler uygulamanın ht yaçları doğrultusunda yönlend rmek ve b l msel
araştırma ve nceleme sonuçlarının uygulamada ben msenmes n sağlamaktır.
Merkez n faal yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez n faal yet alanları şunlardır:
a) Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukuku konusunda araştırmalar yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar
hazırlamak, projeler yürütmek, yayın yapmak.
b) Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukukunun ulusal ve uluslararası sorunlarıyla lg l olarak konferans,
sempozyum, sem ner ve benzer faal yetler düzenlemek.
c) İlg l mevzuat hükümler kapsamında Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukuku ç nde yer alan farklı alanlarda
faal yette bulunan ulusal ve uluslararası, resmî veya özel kuruluşlarla Merkez n amacı doğrultusunda ortak çalışmalar
yürütmek, bu kuruluşlarla ş b rl ğ yapmak.
ç) Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukuku le doğrudan doğruya veya dolaylı olarak lg l sektörlerde çalışanların
meslek ç eğ t mler ne yönel k ve Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukuku uygulamalarının yaygınlaşması ve gel ş m n
sağlayacak n tel kte programlar hazırlamak ve uygulamak.
d) Hem uluslararası hem de Avrupa B rl ğ mevzuatı başta olmak üzere bölgesel düzenlemeler n en yoğun
olduğu Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukuku le lg l olarak meydana gelen gel şmeler tak p ederek, Türk Hukukunun
durumunu saptamak ve mevzuat karşılaştırması ve uyumlaştırması hususunda nceleme ve benzer çalışmalar yapmak.
e) Merkez bünyes nde, Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukuku le lg l b r dokümantasyon merkez kurmak.
f) Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukuku konusunda Ün vers te öğrenc ler n araştırma yapmaya özend recek
faal yetlerde bulunmak.
g) Merkez n amacının gerçekleşmes yolunda Türkçe ya da yabancı d llerde yayınlar yapmak, Merkeze a t
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yayınları hazırlayıp yayımlamak.
ğ) Merkez n amaçları doğrultusunda yapılacak araştırma, nceleme ve eğ t m çalışmalarının gerçekleşmes nde
yerl ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.
h) Merkez n amacıyla lg l olan her türlü faal yette 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.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkez n faal yet konularında çalışan tam zamanlı öğret m üyeler arasından üç yıl
süreyle Rektör tarafından görevlend r l r. Görev süres dolan Müdür yen den görevlend r leb l r.
(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görev başında bulunamadığı durumlarda üç ay ç nde yen b r Müdür
görevlend r l r. Rektör, yen Müdür görevlend r nceye kadar, bu görev vekâleten yürütmek üzere Merkez n faal yet
konularına da r çalışmaları olan Ün vers ten n tam zamanlı öğret m üyeler nden b r n görevlend reb l r.
(3) Müdür, görevlend r lmes ndek usule göre görevden alınab l r. Müdürün tekl f üzer ne, Hukuk Fakültes
öğret m üyeler nden b r Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre le görevlend r leb l r. Müdürün görev
süres n n dolması veya herhang b r nedenle görev nden ayrılması hal nde, Müdür Yardımcısının da görev sona erer.
Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevler n yer ne get r r.
Müdürün görevler
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler şunlardır:
a) Merkez yönetmek ve tems l etmek.
b) Yönet m Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
c) Merkez faal yetler n n, amaçları doğrultusunda yürütülmes n sağlamak.
ç) Yönet m Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
d) Merkez n dar şler n yürütmek.
e) Merkez n faal yetler yle lg l yurt ç ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkez n amacına
uygun olarak Merkez organlarının bel rleyeceğ çerçevede yürütülecek faal yetler n projelend r lmes ve bunlara ulusal
ve uluslararası zem nde destek ve mal kaynak sağlanması ç n g r ş mlerde bulunmak.
f) Yıllık çalışma, faal yet programları ve faal yet raporlarını hazırlayıp, Yönet m Kuruluna sunmak ve kabul
ed len faal yet raporları ve programlarını onay ç n Rektöre sunmak.
Yönet m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet m Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün tekl f üzer ne
Merkez n faal yet konularıyla lg l alanlarda çalışan Ün vers te öğret m elemanları arasından Ün vers te Senatosu
tarafından üç yıllık süreyle görevlend r len üç üye olmak üzere toplam beş k ş den oluşur. Üyel k süres sona eren
Yönet m Kurulu üyeler aynı usulle yen den görevlend r leb l rler.
(2) Yönet m Kurulu, Müdürün davet üzer ne üç ayda en az b r kez, Müdürün bel rleyeceğ gündemle üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu le alınır.
Yönet m Kurulunun görevler
MADDE 11 – (1) Yönet m Kurulunun görevler şunlardır:
a) Merkez n amaçları çerçeves nde Merkez n faal yetler ne l şk n kararlar almak ve bunları yürütmek.
b) Faal yet plan ve programlarını karara bağlamak.
c) Merkez lg lend ren konularda, yetk l organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öner lerde bulunmak.
ç) Yıllık faal yetler ve çalışma alanlarını bel rleyerek Rektörlüğün onayıyla uygulamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Yönet m Kurulunca uygun görülen sayıda en az
3, en fazla 7 üyeden oluşur. üyeden oluşur. Üyeler, aşağıdak gruplara mensup k ş ler arasından, Yönet m Kurulunun
öner s üzer ne Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlend r l r:
a) Ün vers ten n veya d ğer ün vers teler n Merkez n faal yet konularıyla lg l alanlarda çalışan öğret m
elemanları.
b) Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukuku alanında veya lg l alanlarda çalışmaları, tecrübes , b lg s veya
uzmanlığı neden yle Danışma Kurulu üyes olmasında yarar görülen k ş ler.
c) Teknoloj ve F kr Mülk yet Hukuku alanında veya lg l alanlarda faal yet gösteren kamu veya özel hukuk
tüzel k ş ler , meslek b rl kler veya d ğer organ zasyonlara mensup olan veya bunları tems len Merkez n çalışmalarına
akt f destek vermes arzu ed len k ş ler.
ç) İlg l mevzuat hükümler kapsamında Yabancı uyruklu k ş lerden uygun görülenler.
(2) Üyel k süres sona eren üyeler, aynı usulle yen den görevlend r leb l r.
(3) Danışma Kurulu, yılda en az b r kez, Müdürün davet üzer ne toplanır.
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(4) Müdür; gerekt ğ nde Danışma Kurulu üyeler n , düşünce ve deney mler nden yararlanmak, görüşler n
almak ve Merkez n faal yetler hakkında b lg vermek üzere Yönet m Kurulu toplantılarına davet edeb l r.
Danışma Kurulunun görevler
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkez n amaçları doğrultusunda Merkez n faal yetler ne yönel k tavs ye
n tel ğ nde görüş, öner ve eleşt r ler n Müdüre sunar.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı le toplanarak aşağıdak görevler yer ne get rmekten sorumludur:
a) Merkez n çalışmalarına yön vermek amacıyla Yönet m Kuruluna sunmak üzere öner lerde bulunmak.
b) Yönet m Kurulunca onaylanmış tüm araştırma ve gel şt rme faal yetler n n başarıya ulaşması ç n
danışmanlık ve destek sunmak.
c) Merkez n yurt ç ndek ve yurt dışındak ün vers te, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları le
l şk kurmasında görev almak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Personel İht yacı
MADDE 14 – (1) Merkez n akadem k, tekn k ve dar personel ht yacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes
uyarınca Rektör tarafından görevlend r lecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Maltepe Ün vers tes Rektörü yürütür.
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