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YÖNETMELİK

İstanbul Med�pol Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarını, faal�yet alanlarını, yönet�m organlarını, yönet�m organlarının
görevler�n� ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Araştırmaları 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 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) Merkez: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez�

Müdürünü,
c) Mütevell� Heyet�: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�,
ç) Rektör: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Araştırmaları Uygulama ve Araştırma

Merkez� Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Meteoroloj� ve �kl�m belgeleme merkez� hazırlığı yapmak.
b) Türk�ye �ç�n �kl�m değ�ş�kl�ğ� senaryo projeks�yonlarını değerlend�rmek.
c) İkl�m değ�ş�kl�ğ� bağlantılı hedefler �ç�n geçerl� ver� tabanı kurmak.
ç) Türk�ye �le alakalı �ler� teknoloj� l�teratür katkılarını değerlend�rmek.
d) Türk�ye üzer�nde �kl�m değ�ş�kl�ğ� etk�ler� konularındak� araştırmalara katkı sağlamak.
e) Yerel ve uluslararası l�teratürde �kl�m değ�ş�kl�ğ� konularına katkı sağlamak.
f) Türk�ye’dek� aşırı �kl�m olaylarını (seller, kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları) değerlend�rmek.
g) Ulusal ve uluslararası kısa kurslar düzenlemek.
ğ) Türkçe sade b�lg�lend�rme broşürler�yle �nsanların farkındalığını artırmak.
h) Sera gazı em�syonlarını azaltıcı ulusal kapas�ten�n artırılmasına katkı sağlamak.
ı) İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n ekonom�k ve f�nansal etk�ler�n� değerlend�rmek.
�) İkl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� ulusal ve uluslararası projeler yapmak ve yürütmek.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 �nc� maddede öngörülen amaçlara ulaşab�lmek �ç�n aşağıdak� alanlarda faal�yet

yürütür:
a) Amaçta bel�rt�len ve bölgey� �lg�lend�ren konularla �lg�l� akadem�k ve b�l�msel çalışmalar yürütmek, panel,

sempozyum ve yayın ve benzer� çalışmalar ortaya koymak.
b) Karşılıklı tartışma platformu oluşturarak ülkeler arasındak� uzman ve akadem�syenler arasında b�lg�

paylaşımını artıracak oturumlar tert�plemek.
c) Ulusal ve uluslararası araştırma ve gel�şt�rme çalışmaları yapmak, d�ğer kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� �mkânlarını

araştırmak, gel�şt�rmek ve ortak projeler yürütmek.
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ç) İlg�l� fakülte, yüksekokul, enst�tü ve araştırma merkezler�nde öğret�m faal�yet� düzenlemek, bu b�r�mlere
destek vermek, b�r�mler arası koord�nasyonu sağlamak ve bu konuya �l�şk�n esasları bel�rlemek.

d) Kamu ve özel kuruluşlarla �mkânlarından yararlanma talepler�n�, gerekt�ğ�nde �lg�l� b�r�mlerle b�rl�kte
projelend�rmek, amaçlarla �lg�l� b�r araştırma veya staj amaçlı olarak Merkezde çalışmak �steyenlere geç�c� olarak ev
sah�pl�ğ� yapmak, onların katkısını almak veya b�rl�kte çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Organları ve Görevler�

Merkez�n organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkez�n en üst yönet�c�s�d�r. Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından Rektörün

tekl�f� ve Mütevell� Heyet�n�n onayı �le �k� yıl süre �le görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
Müdür, Merkez�n tüm faal�yetler�nden Rektöre ve Mütevell� Heyete karşı b�r�nc� derecede sorumludur.

(2) Müdür, öğret�m elemanları arasından en çok �k� k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�r�lmek üzere
Rektörün ve Mütevell� Heyet�n onayına sunar. Müdür, görev� başında olmadığı zaman b�r�nc� müdür yardımcısı
Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcılarının da görev� sona erer.

(3) Müdür ve müdür yardımcıları, gerekt�ğ�nde aynı usulle süres� dolmadan görevden alınab�l�r.
Müdürün görevler�
MADDE 9 – (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, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkez�n çalışma, hedef ve planları �le yıllık faal�yet raporunu hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşü

alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
d) Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek, personel �ht�yacını bel�rlemek ve Rektörlüğe sunmak.
e) Yurt �ç� ve yurt dışındak� araştırma ve uygulama merkezler� �le �ş b�rl�ğ� yapmak.
f) Fakülteler, enst�tüler, yüksekokullar ve Ün�vers�te bünyes�ndek� d�ğer b�r�mler �le Rektörlüğe bağlı

bölümlerde uygulanan program ve faal�yetlere �l�şk�n koord�nasyon ve �ş b�rl�ğ�n� sağlamak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu, Merkez�n karar organıdır.
(2) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından �k� yıl �ç�n görevlend�r�lecek �k� öğret�m

elemanı �le b�rl�kte toplam beş k�ş�den oluşur.
(3) Yönet�m Kurulu, �k� ayda b�r toplanır. Müdür, gerekt�ğ�nde Yönet�m Kurulunu olağanüstü toplantıya

çağırab�l�r.
(4) Yönet�m Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu

�le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(5) Yönet�m Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla, Müdürün öner�s� üzer�ne, gerekt�ğ�nde

Ün�vers�te �ç�nden ve dışından konu �le �lg�l� b�lg�, becer� ve deney�m sah�b� k�ş�ler de görüş b�ld�rmek amacı �le
Yönet�m Kurulu toplantılarına katılab�l�rler. Ancak bu k�ş�ler oy kullanamazlar.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faal�yet raporunu görüşmek.
c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan öğret�m �le �lg�l� araştırma, yayın ve b�l�msel toplantılara

katılmak �ç�n yapacakları mal� destek talepler�n� değerlend�rmek.
ç) Merkeze gelen �ş ve proje tekl�fler�n� değerlend�r�p, Rektörlüğe öner�de bulunmak.
d) Merkez �ç�n gerek duyulan çalışma grupları ve kom�syonları kurmak.
Proje grupları
MADDE 12 – (1) Merkez�n amaçlarını gerçekleşt�rmek �ç�n faal�yet alanları d�kkate alınarak farklı b�r�mler ve

sürel� proje grupları oluşturulab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato ve

Mütevell� Heyet kararları uygulanır.
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Personel ve d�ğer �ht�yaçlar
MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, �dar� ve tekn�k personel �ht�yacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�

uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
(2) Merkez�n h�zmetler�n� yer�ne get�reb�lmes� �ç�n gerekl� mekân, araç ve gereç �ht�yacı �lg�l� mevzuat

hükümler�ne göre Rektörlük 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� İstanbul Med�pol Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


