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YÖNETMELİK
Marmara Ün vers tes nden:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL KALKINMA UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; Marmara Ün vers tes Bölgesel Kalkınma 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.
(2) Bu Yönetmel k, Marmara Ün vers tes Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkez n n amaçlarına,
faal yet alanlarına, yönet m organlarına, bu organların görevler ne ve çalışma şekl ne l şk n hükümler kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez n Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Marmara Ün vers tes Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkez n ,
c) Müdür: Merkez n Müdürünü,
ç) Rektör: Marmara Ün vers tes Rektörünü,
d) Ün vers te: Marmara Ün vers tes n ,
e) Yönet m Kurulu: Merkez n Yönet m Kurulunu,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkez n Amaçları ve Faal yet Alanları
Merkez n amaçları
MADDE 4 – (1) Merkez n amaçları şunlardır:
a) Ekonom k büyümen n ve bölgesel kalkınmanın sağlanması konularında b l msel araştırmalar ve
uygulamalar yapmak, bu tür araştırma ve uygulamaları desteklemek,
b) Ekonom k büyümen n hızlandırılması ve bölgesel farklılıkların azaltılmasına yönel k pol t kalar gel şt rmek,
c) Büyüme ve bölgesel kalkınma konularının karşılıklı etk leş m n n ön plana alındığı, doğal kaynakların,
f z k ve beşer sermayen n en etk n b r b ç mde kullanılmasına yönel k projeler gel şt rmek,
ç) Merkez n amaçları doğrultusunda Ün vers te, sanay , kamu ve s v l toplum kuruluşları ve d ğer araştırma
kurumlarının şb rl ğ yapmasını sağlamak,
d) Yurt ç ve yurt dışından uzmanların katılımı le akadem k ve toplumsal n tel kl panel, sem ner, konferans
ve benzer toplantılar düzenlemek.
Merkez n faal yet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleşt rmek ç n aşağıdak faal yetlerde bulunur:
a) Faal yet konularına l şk n araştırmalar ve ncelemeler yapmak ve yaptırmak, bu konularda raporlar
hazırlamak,
b) Faal yet konularına g ren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak,
c) Ekonom k büyüme ve bölgesel kalkınma alanlarında projeler yürütmek, desteklemek ve yayın
faal yetler nde bulunmak,
ç) Ulusal ve uluslararası akadem k kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla şb rl ğ yaparak ulusal veya
uluslararası programlar oluşturmak, ortak faal yetler tasarlamak ve yürütmek,
d) Bölgesel farklılıkların azaltılması ve g der lmes ne yönel k lg l kamu ve özel kurum/kuruluşlar arasındak
koord nasyona destek olmak, karşılıklı b lg ve tecrübe aktarımını sağlamak, lg l kurum ve kuruluşlara öner ler
gel şt rmek,
e) Ulusal ve uluslararası düzeylerde konferans, sempozyum, çalıştay, sem ner ve benzer çalışma ve
etk nl klerde bulunmak, bu tür etk nl klere katılmak,
f) Ekonom k büyüme ve bölgesel farklılıklar alanını lg lend ren konular hakkında duyarlılığı artırmak ve
kamuoyu oluşturmak üzere b lg lend r c etk nl klerde bulunmak, bu tür etk nl klere katkıda bulunmak,
g) Yurt ç ndek ve yurt dışındak ün vers telerdek araştırmacılar le şb rl ğ olanaklarını oluşturmak ve
gel şt rmek,
ğ) Ün vers tede öğren m gören her düzeydek öğrenc y , Merkez n faal yet konularında araştırma yapmaya
yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek,
h) Faal yet konularına g ren araştırma ve çalışmaları yürütmek üzere çalışma grupları oluşturmak,
ı) Yönet m Kurulunun kararlaştıracağı d ğer faal yetlerde bulunmaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez n Yönet m Organları ve Görevler
Merkez n yönet m organları
MADDE 6 – (1) Merkez n yönet m organları şunlardır:
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a) Müdür,
b) Yönet m Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Ün vers ten n öğret m üyeler arasından Rektör tarafından k yıl süre ç n
görevlend r l r. Süres b ten Müdür tekrar görevlend r leb l r. Müdür, Merkez n çalışmalarının düzenl olarak
yürütülmes ve gel şt r lmes nden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün öner s üzer ne, Ün vers te öğret m elemanları arasından en çok k k ş müdür yardımcısı olarak
Rektör tarafından k yıl süre le görevlend r l r. Müdür yardımcıları, Müdürün kend ler ne vereceğ görevler yapar.
Müdürün görev süres sona erd ğ nde müdür yardımcılarının da görev kend l ğ nden sona erer. Müdür, görev başında
bulunmadığı zaman yardımcılarından b r s n vek l bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yen b r Müdür
görevlend r l r.
Müdürün görevler
MADDE 8 – (1) Müdürün görevler şunlardır:
a) Merkez tems l etmek,
b) Merkez n çalışmalarının düzenl olarak yürütülmes n ve gel şt r lmes n sağlamak,
c) Yönet m Kurulunu toplantıya çağırmak, gündem hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönet m
Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkez n yıllık faal yet raporunu ve b r sonrak yıla a t yıllık çalışma programını hazırlamak ve onaylanmış
şekl le Rektörlüğe sunmak.
Yönet m Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönet m Kurulu; Müdür le altı öğret m üyes veya öğret m görevl s le b rl kte toplam yed
üyeden oluşur. Yönet m Kurulu üyeler Rektör tarafından k yıl süre le görevlend r l r. Süres b ten üyeler yen den
görevlend r leb l r.
(2) Yönet m Kurulu düzenl olarak en az k ayda b r defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla
alınır.
Yönet m Kurulunun görevler
MADDE 10 – (1) Yönet m Kurulunun görevler şunlardır:
a) Merkez n amaçları, faal yet alanları ve yönet m le lg l konularda kararlar almak,
b) Merkez n yıllık faal yet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,
c) Araştırma, yayın, öğret m ve d ğer çalışma alanlarına l şk n konularda karar almak,
ç) Merkez n bünyes nde kurulacak olan b l msel çalışma gruplarını ve kom syonları bel rlemek,
d) Merkez n uzun vadel b l msel ve dar plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkez n faal yet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının
Merkez faal yetler ne katkısı olacak Ün vers te öğret m elemanları le stekler hal nde d ğer kamu veya özel kurum ve
kuruluş tems lc ler , k ş ler ve yurt dışından uzmanlar arasından bel rlenen en fazla on k üyeden oluşur. Danışma
Kurulu üyeler , Müdürün öner s üzer ne Rektör tarafından k yıllığına görevlend r l r. Süres b ten üyeler yen den
görevlend r leb l r. Herhang b r nedenle görev nden ayrılan üyen n yer ne kalan sürey tamamlamak üzere aynı
yöntemle yen b r üye görevlend r l r.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda b r kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekl gördüğü takd rde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırab l r.
Danışma Kurulunun görevler
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu st şar b r organ olup görevler şunlardır:
a) Merkez n uzun vadel b l msel faal yet planlarını değerlend rerek, Yönet m Kuruluna öner lerde bulunmak,
b) Merkeze çalışmalarında b l msel ve dar açıdan b lg , deney m ve öner lerde bulunmak,
c) Merkez le lg l kuruluş ve sektörler arasında let ş m kurulmasını sağlamak,
ç) Müdür ve Yönet m Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündem ne get r len d ğer konularda öner lerde
bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Marmara Ün vers tes Rektörü yürütür.
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