MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KURULMASI İLE İLGİLİ USUL VE
ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE
Senato: 27 ġubat 2007 / 252-2

MADDE 1- ĠĢbu Yönerge Üniversite bünyesinde AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
kurulmasına iliĢkin usul ve esasları düzenler.
MADDE 2- ĠĢbu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3/j 'inci maddesi ile
“Üniversitelerde kurulmak üzere önerilecek AraĢtırma ve Uygulama Merkezi tekliflerinin
değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulacak hususlar” baĢlıklı YÖK Yürütme Kurulu’nun
22.2.2000 tarih ve 2000.11.500 sayılı yazıları esas alınarak hazırlanmıĢtır.
MADDE 3- Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin
desteklenmesi amacıyla çeĢitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek
faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araĢtırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim
kurumudur.
MADDE 4- Üniversitemizde kurulacak AraĢtırma ve Uygulama Merkezlerinin kuruluĢ ve
iĢleyiĢlerine iliĢkin aĢağıdaki usul ve esaslar dikkate alınmalıdır:
a) Merkezlerin kurulması ile ilgili öneriler ön inceleme yapmak ve senatoya görüĢ getirmek
üzere önce Mevzuat Komisyonunca incelenecektir.
b) Merkezlerin yönetmelik taslakları, Fakülte, Enstitü veya Yüksekokulun yetkili kurullarının
gerekçeli kararıyla birlikte Rektörlüğe sunulacaktır.
c) Merkez yönetmelikleri taslaklarında döner sermaye ile ilgili bir hüküm yer almayacaktır.
d) Rektör merkez müdürü görevini üstlenemez.
MADDE 5- Merkez kurulması önerilerinde;
a) Kurulacak olan Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, mevcut araĢtırma ve uygulama
merkezlerinden farklı amaçlarla kurulmalı. Aynı veya benzer amaçlarla yeni merkez kurulmasına izin
verilmemelidir.
b) Yeni Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin faaliyet konusu, Üniversitemiz bünyesinde
verilen eğitim programları ile uyumlu olmalıdır.
c) Merkezlerin, ilgili bölümlerde uygulanan programlara ve araĢtırmalara sağlayacağı katkılar
açık Ģekilde belirlenmiĢ olmalıdır.
d) Merkezlerin, ilgili bölümlere uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek
amacıyla ne tür faaliyetlerde bulunacakları önceden tespit edilmiĢ olmalıdır.
e) Yeni merkez kurulması ve faaliyet ve amaçlarının gerçekleĢtirilmesine yetecek nitelik ve
sayıda öğretim elamanı mevcut olmalıdır.
f) Merkezin faaliyetlerini yürütecek fiziki altyapı olanakları (bina, laboratuar, araç-gereç)
mevcut olmalı veya bunların karĢılanması mümkün olmalıdır. Bu halde söz konusu altyapının nasıl
sağlanacağı ayrıntılı gerekçelerle açıklanmıĢ olmalıdır. Örneğin; Üniversite içindeki bir mekânın
merkezin faaliyet yeri olarak kullanılması öngörülüyor ise, bu mekânın amaçla kullandırılabileceği
hususunda ilgili birimden olumlu görüĢ alınmalıdır.
MADDE 6-AraĢtırma merkezi kurulması teklifine aĢağıdaki hususları ihtiva eden bir rapor da
eklenmelidir:
Bu raporda;
a) Kurulması önerilen Merkezle ilgili Üniversitede halen faaliyet gösteren bölümler ve bu
bölümlerde uygulanmakta olan lisans ve /veya lisansüstü programları,
b) Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde uygulanan programlara ve araĢtırmalara sağlayacağı
akademik destekleri,
c) Merkezin, bu bölümlerde yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı
ve destekleyici katkıları,
d) Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde yürütülen programların uygulama boyutuna yapacağı
katkısı,
e) Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde halen yürütülmekte olan programlardan ve
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araĢtırmalardan nasıl farklılaĢacağı,
f) Merkez faaliyetlerinin özelde Üniversitemize, genelde ise topluma yapabileceği katkı,
g) Merkez için gerekli bina, laboratuar gibi fiziki alt yapı imkânlarının mevcut olup olmadığı;
mevcut değilse, bu ihtiyaçların nasıl karĢılanacağı hususunda öngörülen planlaması,
belirtilmelidir.
h) Merkezde görev alacak öğretim elemanlarının adı, soyadı ve unvanı ile YÖK Yürütme
Kurulu'nun 22.02.2000 tarih ve 2000.11.500 sayılı kararında yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmıĢ
öz geçmiĢleri eklenmelidir.
MADDE 7- Merkezlerin yönetmelik taslakları, 17 ġubat 2006 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanmıĢ olan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun
olarak aĢağıdaki Ģekilde hazırlanmalıdır.
MADDE 8-AraĢtırma ve uygulama Merkezi yönetmelik değiĢikliklerinde de iĢbu Yönerge
hükümleri uygulanır.
MADDE 9-Bu Yönerge M.Ü Senatosu’nun kabulü ile yürürlüğe girer.
MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ…………………………………..
ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ
I. Genel Hükümler
Bu bölümde merkezlerin kuruluĢu, amaçları ve faaliyetleri ile ilgili maddeler yer alır.
Kuruluş
MADDE 1- Marmara Üniversitesi
Rektörlüğüne bağlı
“……………AraĢtırma
ve
Uygulama Merkezi” adıyla bir araĢtırma ve uygulama birimi kurulmuĢtur.
MADDE 2 – Merkezin amacı.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….dır.
MADDE 3 -Merkez Yukarıda belirtilen amaçlara ulaĢmak için aĢağıdaki çalıĢmaları yapar.
a)…………………….
b)…………………….
II. Merkezin Organları
Bu bölümde merkezin organları sıralandıktan sonra her organın oluĢum Ģekli ve görevleri
açıkça belirtilir.
Örnek
MADDE 4- Merkezin organları Ģunlardır.
a) Genel Kurul? (gerekli olmayabilir)
b) Yönetim Kurulu
c) Müdür
(varsa diğer organlar)
Müteakip maddelerde her organın oluĢum Ģekli ve görevleri yer alır.
Yürürlük: Bu yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5- Bu Yönetmeliği Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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