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niniNci nolUivt
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tantmlar
Amag

MADDE 1. Bu Ydnergenin amacl, Marmara Universitesi Rekt6rlugune ba$h olarak kurulan
Marmara Universitesi Akademik Geliqim Biriminin amaglartnt, faaliyet alanlannt,
ydnetimini, galtqma usul ve esaslannt dtizenlemektir.
1

Kapsam

MADDE 2. Bu Yonerge, Marmara Universitesi Akademik Geligim Biriminin

amaglanna,
faaliyet alanlarrna, yonetim organlarrna ve bu organlartn g6revlerine iliqkin huktimleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3. Bu Ydnerge, 2547 sayfi Ytiksekd[retim Kanununun 7'nci maddesinin birinci
fikrasrnrn (d) bendinin (2) numarah alt bendi ile 14 tincu maddesine dayanrlarak
hazrrlanmtqttr.

Tanrmlar

MADDE 4. Yonergede gegen;
a) Universite: Marmara Universitesini,

b) Rektdr: Marmara Universitesi Rektdrunu,
c) Birim: Marmara Universitesi Akademik Geligim Birimini,
d) Koordinat6r: Akademik Geliqim Birimi Koordinatdriinti,
e) Yonetim Kurulu. Akademik Geliqim Birimi Ydnetim Kurulunu,
ifade eder.

iriNci

nOr.Uvt

Birimin Amacr ve Faalivet Alanlan
Birimin Amacr
MADDE 5. (1) Birimin amacl, Universitesi'nin efitim, dlretim ve aragttrma faaliyetlerinin
geliqimini desteklemek; tiniversite Olrencileri ile akademik personelin akademik
geliqimlerine ve Universitenin uluslararasr saygrnh!rnr arttlrmaya ydnelik stratejiler
geligtirmek ve faaliyetlerde bulunmaktrr.
(2) Bu amaE, falcilteler, enstitriler ve difer birimlerle iqbirlifii igerisinde ofrencilere
ve universite personeline yonelik do[rudan destek gahqmalannr (gahgtaylar, gevrimigi
kaynaklar, efitimler ve danrgmanhk v.b.) kapsar.
(3) Birimin faaliyet planlarr ve oncelikleri $u Ug ilke rizerinden belirlenir: a-)
Universitenin stratejik onceliklerini desteklemek, b-) Fakulteler, enstituler ve diper birimlerle
iq birlifi igerisinde gahgmak, c-) Akademik geliqimin btittin gerekliliklerini dikkate almak.

Birirnin Faaliyet Alanlarr
MADDE 6. Birim aga[rdaki faaliyetlerde bulunur.
a) Uluslararasr iiniversiteleri srralama (RANKING) kuruluglanyla ilgili faaliyetler:

ve delerlendirmek'
Universitenin srralamalardaki mevcut durumunu tespit etmek
sallamak'
irtibatr
2. Universite ile srralama kuruluqlarr arasrndaki
yerini iyileqtirmeye yonelik
3. Uluslararasr srralamalarda Universite'nin srralamadaki
planlama yapmak ve faaliyetlerde bulunmak
1.

arttrrmaya ydnelik
b) Ofretim, olrenim ve ara$trrma faaliyetlerinin niteligini ve nicelilini
faaliyetler:
1. Akademik personelin bagta ingilizce olmak irzere yabancr dil okur-yazarltklartnt
geliqtirici
pro gramlar di.izenlemek,
). .i<ademik personelin lisans ve lisansiistir diizeyde ders verme ve tez danrgmanh[r
laaliyetlerini destekleyici programlar yapmak
:. Ogretim elemanlairnrn akademik' niteliklerinin yiikseltilmesine yonelik bilimsel
kriterleri belirlemek ve bu amaqla gerekli gahqmalarr yapmak

iliqkin faaliyetler;
c) Akademik geligime y0nelik aragtrrma, yayrn ve bilimsel toplantrlara
| . Akademik geligimle ilgili araqtrrma ve yayrnlar yapmak,
2. Akademi[ geliqim konusunda ulusal ve uluslararasr bilimsel toplantrlar
diizenlemek,
3. Uluslararasr tanlnlrllgl olan bilim insanlannt iiniversiteye davet etmek'

UcUncir BoLiiM
Birimin Yiinetim Organlan ve Giirevleri
Yiinetim Organlarl
MADDE Z. iirimin yonetim organlart KoordinatOr ve Yonetim Kuruludur'
Koordinatiir ve Giirevleri
iig yrlltk
MADDE 8. (1) Koordinator; Universite olretim tiyeleri arastndan Rektor tarafrndan
siire igin gOievlendirilir. Gorev siiresi sona eren koordinator tekrar aynr usulle
gorevlendirilebilir.
olretim iiyeleri arastndan en
i2) KoordinatOr, kendisine yardrmcr olmak r.izere Universite
iurtu it i kigiyi Birim Koordinator Yardtmctst olarak gorevlendirilmek iizere Rekt6run
Yardlmctlartntn
onuy,nu ,unu.. Birim Koordinatoriini.in gorevi sona erdilinde, Koordinator
gorevi de kendiliginden sona erer.
kuruluna bagkanlk etmek v€ birim
i:) foorainutoru"n gorevleri; birimi temsil etmek, yonetimsaflamaktr
dtizenli ve etkin bir gekilde yririitiilmesini
iui,q.ulurtn,n
'KoordinatOr,
Birimin faaliyetlerinin diizenli olarak yiinitiilmesinden, gozetrm ve
(q)
denetimden Rektore karEr sorumludur'

Ytinetim Kurulu

lralnng.(1)YonetimKurulu;KoordinatorveKoordinat6ryardrmctlarlileRektor
iizerlne
tarafrndan Universite ofretim riyeleri arastndan Koordinatdriin onerisi
gorevlendirilecek iig iiyeden olu$ur'
gorev suresi sona eren oyeler yeniden
izj von"ti. Kurulu tiyelerinin gorev siiresi iig yrl olup,
tamamlamak
gorevlendirilebilir. GOrev sriresi dolmadan ayrilan iiyelerin yerine, kalan slreyi
Ire.e yeni iiyeler aynt usulle Rektor tarafindan gorevlendirilir
(3j yOnetimKurulu, KoordinatOrnn daveti iizerine, salt qolunlukla toplanrr ve oy gokluluyla
karar alrr.

(4) yonetim Kurulu, Koordinator tarafrndan sunulan konularr g6ru9erek karara ba[lamakla
ve diler gahqmalarda Koordinatore yardrmcr olmakla gorevlidir.

nonntiNcti nolUtvl
Qegitli ve Son Hiikiimler
Personel ihtiyacr

MADDE 10. Birimin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacr yUrurltikteki mevzuat
hUkirm lerine 96re kargrlanrr.

Yiirtirliik
MADDE

11. Bu Y6nerge Senato tarafrndan kabul edildigi tarihte

Yiiriitme
MADDE

12. Bu Y6nerge hulaimlerini Rektdr yiirutur.

ytirtirli:fe girer.
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