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YÖNETMELİK

İstanbul Rumel� Ün�vers�tes�nden:
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ RUMELİ ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Rumel� Ün�vers�tes� Rumel� Çalışmaları 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.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Rumel� Ün�vers�tes� Rumel� Çalışmaları 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 Kanunun 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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Rumel� Ün�vers�tes� Rumel� Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Rumel� Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: İstanbul Rumel� 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 5 – (1) Merkez�n amaçları, dünya ve ülkem�z� etk�leyen küresel, bölgesel ve ulusal gel�şmeler�

�zlemek, b�l�msel araştırma ve toplantılar yapmak, b�l�msel yayın ve çalışmalar yapmak ve bu amaçlara yönel�k olarak
projeler gel�şt�rmek, �şb�rl�ğ�nde bulunmak, görüş ve öner�ler� değerlend�rerek �lg�l� kurum ve kuruluşlarla
paylaşmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Ün�vers�te bünyes�nde başta uluslararası �l�şk�ler, hukuk, �kt�sat olmak üzere sosyal-beşer� b�l�mlere yönel�k

örgün ya da yaygın eğ�t�m faal�yetler�n� desteklemek üzere, b�l�msel araştırmalar, projeler, b�l�msel çalışmalar
düzenlemek, yayınlar ve raporlar çıkarmak. Bu faal�yetlere yönel�k olarak yurt �ç� ve yurt dışı akadem�k, b�l�msel ve
entelektüel kuruluşlarla �şb�rl�kler� gerçekleşt�rmek.

b) Ülkem�z�n Balkan ülkeler�yle �l�şk�ler�n�n gel�şmes�ne yönel�k pol�t�kalar gel�şt�rmek, b�l�msel araştırma ve
stratej�k �çer�kl� çalışmalar hazırlamak ve raporlar düzenlemek.

c) Balkan ülkeler�ndek� ün�vers�teler�n araştırma merkezler�yle �şb�rl�ğ� olanaklarını gel�şt�rmek ve b�lg�
alışver�ş�nde bulunmak.

ç) Yurt �ç� ve yurt dışı kaynaklı b�l�msel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde ed�len b�lg�ler�n anal�z
ve değerlend�r�lmeler�n� yapmak, üret�len b�lg�ler� ulusal ve uluslararası b�l�msel toplantı ve yayınlarla �lg�l�lere ve
kamuoyuna aktarmak, ders materyaller�n�n güncelleşt�r�lmes� ve benzer� amaçlar �ç�n kullanıma açmak, stratej�k
araştırmalar arş�v�n�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.

d) Merkez�n faal�yet alanları kapsamındak� araştırmaları teşv�k etmek ve çalışmaları duyurmak amacıyla
değerlend�rme toplantıları, sem�nerler, konferanslar, sempozyum, panel ve benzer� toplantılar düzenlemek ve b�l�msel
etk�nl�klerde bulunmak.

e) Ün�vers�tede uluslararası �l�şk�ler ve bölgesel kapsamda uzman ve deney�ml� eleman ve öğrenc� yet�şt�rmek,
bunun �ç�n eğ�t�m ve araştırmaya yönel�k kurslar ve programlar düzenleyerek �lg�l� mevzuat kapsamında sert�f�kalar
vermek.

f) Talepte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık h�zmet� vermek.
g) Merkez�n amaçları doğrultusunda AR-GE çalışmaları yapmak ve yaptırmak.



ğ) Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� Rektörün talep edeceğ� konularda çalışmalar yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�
Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Ün�vers�tedek� öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r.

Görev süres� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür, görev süres� sona ermeden de Rektör tarafından
görev�nden alınab�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Merkez� kuruluş amaçları doğrultusunda yönetmek.
c) Merkez�n çalışma programını hazırlamak ve Yönet�m Kuruluna önermek, Yönet�m Kurulunca karara

bağlanan çalışma programını yürütmek.
ç) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu hazırlamak ve Yönet�m Kuruluna sunmak.
d) Merkez� amaçları doğrultusunda, faal�yet alanları �le �lg�l� olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler

hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşme ve benzer� �şlemler� yapmak.
e) Fakülte, enst�tü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezler� ve Rektörlüğe bağlı

bölüm başkanlıklarının, Merkez�n programlarıyla �lg�l� koord�nasyonunu sağlamak.
f) Eğ�t�m ve sosyal etk�nl�k programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçekleşmes� �ç�n gerekl�

önlemler� almak.
g) Merkez tarafından yürütülen projeler�n her b�r� veya tümü �ç�n proje koord�natörü görevlend�r�lmes�n�

Yönet�m Kuruluna önermek.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere, Ün�vers�tedek� öğret�m elemanları

arasından en fazla �k� k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�rmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür
yardımcılarının görev süres� en çok üç yıldır. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının görev� de sona
erer.

(2) Müdür görev� başında bulunmadığı zamanlarda, yardımcılarından b�r�n� vek�l tay�n eder.
(3) Müdür yardımcıları, Müdürün verd�ğ� görevler� yapar ve Merkez�n yönet�m�nde Müdüre yardımcı olur.
Yönet�m Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından

görevlend�r�len dört üye olmak üzere toplam beş k�ş�den oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır.
Görev süres� b�ten üye yen�den görevlend�r�leb�l�r. Görev süres� b�tmeden ayrılan üyen�n yer�ne, kalan sürey�
tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�l�r.

(2) Yönet�m Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(3) Yönet�m Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddeler�n� görüşerek karar alır. Yönet�m Kurulu

üye tam sayısının salt çoğunluğu �le toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır.
(4) Üst üste �k� kez �z�ns�z ve mazerets�z Yönet�m Kurulu toplantısına katılmayan üyen�n üyel�ğ�, Yönet�m

Kurulu kararı �le sona erer.
(5) Gerekt�ğ�nde Müdürün davet� üzer�ne Ün�vers�te �ç�nden veya 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�r. Ancak bu k�ş�ler oy
kullanamaz.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 12 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n amaçları doğrultusunda Merkez�n çalışma ve yönet�m� �le �lg�l� konularda kararlar almak.
b) Merkez�n yıllık faal�yet raporu �le yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.
ç) Merkez�n çalışmaları �ç�n gerekl� geç�c� çalışma gruplarını ve kom�syonları kurmak ve görevlend�rmeler

�ç�n Rektörün onayına sunmak.
d) Merkez�n uzun vadel� b�l�msel ve �dar� plan ve programlarını hazırlamak.
e) Merkez�n çalışma alanına g�ren d�ğer konularda kararlar almak.
f) Merkez�n adını taşıyacak yayınları �nceleyerek basımı �ç�n onay vermek.
g) Gerekt�ğ�nde görevler�yle alakalı olarak alt kom�syonlar oluşturmak.
Danışma Kurulu ve görevler�



MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; yurt �ç� ve yurt dışında b�l�msel, akadem�k, sosyal, pol�t�k ve kültürel
alanlarda mümtaz çalışmaları bulunan ve merkez faal�yetler�n�n kal�tes�n�, ver�ml�l�ğ�n�, �t�barını artıracak kurumların
tems�lc�ler� ve uzmanlar arasından Yönet�m Kurulunun öner�s� üzer�ne Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�len en
fazla 11 üyeden oluşur. Bu üyeler�n görev süreler� ve yen�den görevlend�r�lmeler�, Yönet�m Kurulu üyeler� �le aynı
usulde olur.

(2) Danışma Kurulu, kend� aralarından b�r üyey� başkan olarak Rektöre öner�r.
(3) Danışma Kurulu, Kurul Başkanının çağrısı üzer�ne toplanır.
(4) Danışma Kurulu, Yönet�m Kuruluna b�l�msel konularda danışmanlık yapar ve kend�s�ne sunulan konularda

�ncelemeler yaparak görüş b�ld�r�r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes� uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�len personel tarafından karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 15 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� kısmen ya da tamamen Müdüre

devredeb�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato

kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Rumel� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


