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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Türkiye - Almanya İlişkileri Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Türkiye - Almanya İlişkileri
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Marmara Üniversitesi Türkiye - Almanya İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde özel bir konuma sahip olan Almanya ile mevcut çok yönlü ilişkilerin
geliştirilmesine bilimsel çalışmalarla destek vermek; bu amaçla özellikle ekonomik, sosyal, kültür ve eğitim alanlarında
taraflar arasında akademik çalışmaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak,
b) Çeşitli fonlarla ortak projeler üreterek, başta Üniversite ve diğer bilimsel araştırma kurumları olmak üzere, her iki
tarafın alanla ilgili çeşitli kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunmak ve uygulanmasında aktif rol almak,
c) Gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları, başta Üniversite-sanayi işbirliği olmak üzere, meslek odaları ve kamu
yararına çalışan vakıf ve derneklerin hizmetine sunmak,
ç) Almanya’da yaşayan yoğun Türk nüfusunun, özellikle genç nüfusun eğitimi, her iki topluma da uyumu ve
Almanya’daki Türklerin Türk-Alman ilişkilerine katkıları üzerine çalışmalar yapmak,
d) Türkiye - Almanya ilişkileri ile ilgili olarak süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Almanya’da çalışan Alman akademisyenlerle birlikte kamu ve özel sektör temsilcilerine Türkiye ile ilgili bilgi
vermek ve Türkiye ile ilgili çalışmalar yapmaları yönünde onları teşvik etmek,
b) Türkiye ile ilgili çalışmalar yapacak Almanlara yönelik olarak ortak çalışma ve/veya danışmanlık imkanları
sağlamak,
c) Almanya’da yaşayan Türkleri, Türkiye üzerine çalışmalar yapmaya yönlendirmek; Almanya’daki Türklerin
Türkiye-Almanya ilişkilerine katkıları ve sorunlarıyla ilgili ortak projelerde yer almalarını sağlayacak projeler geliştirmek,
ç) Türk akademisyenleri Almanya ve Türk - Alman ilişkileri üzerine çalışmalar yapmaya yönlendirmek ve bu
konudaki projelerin geliştirilmesine yardımcı olmak,
d) Alman üniversitelerine lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi görmek amacıyla giden Türk öğrenciler ile birlikte
Alman üniversitelerinde araştırma yapmak amacıyla giden Türk akademisyenleri Türkiye araştırmaları konularında teşvik
etmek, onlara her türlü akademik desteği sağlamak ve Alman meslektaşlarıyla ilişki kurmalarını sağlamak,
e) Ayrıca, alanla ilgili çeşitli kamusal kurum ve özel kuruluşları, Türkiye araştırmaları konularında desteklemek,
onlara her türlü akademik desteği sağlamak ve Alman eşdeğer kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmalarına yardımcı olmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür; görevlendirildiği usul ile görevden
alınabilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı
olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür
Yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise en kıdemli olandan başlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekalet
eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu Kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
b) Merkezin yıllık çalışma programı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan
sonra Rektörlüğe sunmak,
c) Merkezin amaçları ve onaylanan planları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesini, organizasyon ihtiyaçlarının
karşılanmasını, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
ç) Merkezin stratejik ve taktik planlarının, faaliyet raporunun hazırlanması ve başarı değerlemesine yönelik
raporlarının hazırlanmasını sağlamak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen yedi kişi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler
tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet planları hakkında görüş bildirmek,
b) Yıllık faaliyet ve başarı değerlendirme raporlarını karara bağlamak,
c) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli kararları almak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversiteye bağlı her bir fakültenin dekanı ile
yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuar ve enstitü müdürlerinden oluşur.
(2) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile bilgi, beceri ve
deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler Danışma
Kurulunda oy kullanamaz. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna
gerekli önerilerde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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