Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Resmi Gazete: 15 Ocak 1988 / 19695, 21 Ocak 2009 / 27117
KURULUŞ
Madde 1 — Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Araştırma, Geliştirme Merkezi 30 Mart
1983 tarih ve 2809 Sayılı Kanunun 3. maddesi 9 fıkrası uyarınca Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, Rektörlüğe
bağlı bir araştırma, geliştirme birimidir.
AMAÇ
Madde 2 — Merkezin Amacı :
a) Kaynak araştırmaları,
b) Eser tesbit ve değerlendirmeleri,
c) Geleneksel E l Sanatlarını koruma ve yaşatma çalışmaları,
d) Çağdaş El Sanatları geliştirme yönünde deneme ve araştırmalar,
e) Tasarım konularında bilimsel, teknik ve sanatsal araştırma, deneme ve geliştirme çalışmalarını yapmaktır.
ÇALIŞMA
Madde 3 — Merkez amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar :
a) Geleneksel E l Sanatlarının yurt ölçüsünde yayılma durumunu, sosyal ve ekonomik yerini bilimsel yöntemlerle
araştırıp tesbit eder,
b) Geleneksel El Sanatı ürünlerini bilim ve sanat açısından değerlendirir ve derler,
c) Araştırma, değerlendirme, geliştirme ve restorasyon için çalışma grupları oluşturur,
d) El Sanatları, Endüstri ve Ürün Tasarımı ile ilgili projeler hazırlar ve bu projelerin uygulanmasında kamu sektörü
ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapar,
e) Kamu ve özel sektör kuruluşlarından gelecek tasarım araştırma ve model geliştirme isteklerini gerçekleştirir,
f) Tasarım konularında, uluslararası düzeyin üstüne çıkmayı hedefleyen, özgün tasarım araştırmaları yapar,
g) Geleneksel el sanatları ve tasarım konularında kongreler, sempozyumlar, seminerler, konferanslar, sergiler ve
gösteriler, yazıtı, sözlü sesli ve resimli yayınlar yapar.
ORGANLAR
Madde 4 — Merkezin organları Merkez Müdürü ve Yönetim Kuruludur.
MÜDÜR
Madde 5 —Merkez Müdürü Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri arasından üç yıl için
Marmara Üniversitesi Rektörü tarafından atanır. Ayrıca, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Öğretim Elemanları
arasından Dekanlıkça önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için atanan bir müdür yardımcısı görevlendirilir.
(Ek ikinci fıkra: RG-21/01/2009-27117) Müdür yardımcısının görevi, Müdürün görev süresi bittiğinde
kendiliğinden sona erer. Müdür görevi başında olmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder.
MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
Madde 6 — a) (Değişik : RG-21/01/2009-27117) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
b) (Değişik : RG-21/01/2009-27117) Merkezin idari işlerini yürütmek,
c) Merkezin yıllık çalışma programını Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıkta sonra Rektörün onayına
sunmak,
d) (Değişik : RG-21/01/2009-27117) Rektör tarafından onaylanan çalışma programını uygulamak,
e) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlar ile temasa geçerek amaca uygun proje ve
karşılıklı yardımları gerçekleştirmek.
YÖNETİM K U R U LU
Madde 7 — (Değişik: RG-21/01/2009-27117) Yönetim Kurulu; Güzel Sanatlar Fakültesi kadrolu öğretim
üyelerinden olmak kaydıyla Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı dahil beş kişiden oluşur ve Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
YÖNETİM K U R U L U N U N GÖREVLERİ
Madde 8 —a) Merkezin amacı doğrultusunda yıllık çalışma programlarını hazırlar.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlar ve Rektöre sunar.
c) (Değişik: RG-21/01/2009-27117) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmaların konularına ve özelliklerine bağlı
olarak geçici ve sürekli çalışma grupları kurar, bu gruplarda görevlendirilecek akademik personel ve ayrıca işbirliği yapılacak
kamu ve özel kurum ve kuruluşları belirler, çalışma gruplarının faaliyetlerini izleyip denetler.
d) Merkez amacına yönelik çalışmalarda bulunan araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın
konularında yapacakları mali destek taleplerini görüşüp karar bağlar.
e) (Ek bent: RG-21/01/2009-27117) Uygulama birimleri açılmasını karara bağlar.
Madde 9 — Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kere toplanır.
Proje danışmanları
MADDE 10 — (Değişik: RG-21/01/2009-27117) Yönetim Kurulu; Merkez tarafından yürütülen projelerde, proje
konularında görevlendirilmek üzere kendi konularında uzman olan kişileri, proje danışmanı olarak görevlendirebilir.
MALİ HÜKÜMLER
Madde 11 — (Mülga: RG-21/01/2009-27117)
Madde 12 — (Mülga: RG-21/01/2009-27117)
Madde 13 — Bu yönetmeliği Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
Madde 14 — Bu yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
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