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BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Madde 1 — Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi 28/3/1983 tarih ve 2809
sayılı Kanunun 3 üncü maddesi (g) bendi uyarınca kurulmuş Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir araştırma ve
uygulama birimidir.
Amaç ve Faaliyetler
Madde 2 — Merkezin amaç ve faaliyetleri şunlardır :
a) Uluslararası İlişkiler alanındaki yeni gelişmeleri araştırmak,
b) Araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılar aracılığıyla tanıtmak ve tartışmak,
c) Benzer nitelikteki bilimsel kuruluşlarla uluslararası ilişkiler araştırmaları alanında bilimsel işbirliği yapmak,
d) Ulusal ve uluslararası düzeylerde Konferans, Seminer, Sempozyum, Kurs, Yayın, v.b. bilimsel faaliyetlerde
bulunmak,
e) Kamu ve özel kesim kuruluşlarınca önerilecek konularda araştırma ve incelemeler yapmak, danışma hizmeti
sağlamak ve Merkezin uzmanlık alanına giren konularda çalışmalar yapmak.
İKİNCİ BÖLÜM
Organlar ve Görevleri
Organlar
Madde 3 — Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Müdürlüğü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma
Kurulu'ndan oluşur.
Merkez Müdürü ve Yardımcıları
Madde 4 — Merkez Müdürü, Rektör tarafından Marmara Üniversitesi öğretim Üyeleri arasından üç yıllık bir süre
için atanır. Müdür, Yönetim Kurulu'nun Başkanıdır. Süresi sona eren Müdür göreve yeniden atanabilir. Müdür, geçerli bir
neden olmaksızın, altı aydan daha uzun bir süre görev başında bulunmadığı takdirde, görevi sona erer.
Merkez Müdürü Üniversite'de görevli öğretim üyeleri arasından iki Müdür Yardımcısı seçerek Rektör'ün onayına
sunabilir.
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Araştırma ve Uygulama Merkezini yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek,
b) Araştırrma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu'nun gündemini hazırlamak, Kurulu toplantıya çağırmak ve
başkanlık etmek,
c) Merkeze bağlı birimlerin düzenli olarak çalışmasını sağlamak,
d) Merkez Yönetim Kurulu'nun kararlarını uygulamak,
e) Araştırma ve Uygulama Merkezinin bütçe teklifini hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulu'nun görüşünü
aldıktan sonra Rektör'ün onayına sunmak,
f) Her yılın sonunda, Araştırma ve Uygulama Merkezinin çalışma raporu ile gelecek yıla ait çalışma programını
hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Rektör'ün onayına sunmak,
g) Rektör tarafından onaylanan Araştırma ve Uygulama Merkezi bütçesini ve çalışma programını uygulamak,
h) Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetleri ile ilgili alanlardaki yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla
ilişki kurarak araştırmalar için kaynak bulmak, yardım sağlamak ve gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma programları
geliştirmek,
ı) Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden,
geliştirilmesinden ve çıkabilecek sorunların çözülmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Yönetim Kurulu
Madde 5 — Merkez Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcıları ve dört üyeden oluşur. Üyeler Marmara
Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri arasından Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünün önerisi üzerine Rektör
tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir.
Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Toplantı nisbi üye sayısının bir fazlası ile yapılabilir.
Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oy verdiği taraf çoğunluğu sağlamış olur.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 6 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır :
a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili karar almak,
b) Merkezin amacı doğrultusunda yıllık çalışma programlarını, bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve gelecek yılın
faaliyet programını görüşerek son şeklini vermek,
c) Araştırma, yayın ve öğretime yardımcı konularda karar vermek,
d) Merkez bünyesinde kurulucak Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerini "2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin kurulmasında uyulacak esaslara ilişkin olarak 5/7/1983
tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete'de, yayınlanan Yönetmelik" çerçevesinde yürütmek,
e) Araştırma ve Uygulama Merkezi' nin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli Araştırma Gruplarını ve
Komisyonlarını kurmak,
f) Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin uzun dönemli araştırma plan ve programım hazırlamak.
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Danışma Kurulu.
Madde 7 — Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürünün önerisi ve Rektör onayı ile, konularında uzmanlıklarıyla
tanınmış olan, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve iktisat bilim dallarında çalışan kimseler arasında beş kişilik bir Danışma
Kurulu seçilir.
Danışma Kurulu'nun görevi Merkez Müdürü için, Araştırma ve Uygulama Merkezinin çalışma alanıyla ilgili
öneriler hazırlamak ve uzmanlık alanlarına ilişkin danışma hizmeti sağlamaktır.
Araştırma Grupları ve Görevliler
Madde 8 — Her Araştırma Grubu ya da komisyonun Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilecek ve uluslararası
ilişkiler alanında çalışmaları, yayınları ya da deneyimleri ile tanınmış Grup Başkanı, yeterli sayıda öğretim elemanı
araştırmacı, uzman ve yardımcı personelden meydana gelir.
Grup Başkanları kendi araştırma inceleme konularına ilişkin bilimsel ve yönetsel işlerden Araştırma Merkezi
Müdürü'ne karşı sorumludur.
Merkezde görev alacak her türlü personelin görevlendirilmesi veya atanması, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektör
onayı ile gerçekleşir.
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı olup Merkez'in çalışmaları bakımından kendine ihtiyaç duyulan elemanlar
Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkezde görevlendirilebilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Konular
Döner Sermaye
Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulu, gerektiğinde, bir Döner Sermaye İşletmesi kurulması hususunu Rektör
onayına sunar.
Merkezin Gelirleri
Madde 10 — Araştırma ve Uygulama Merkezinin gelirleri 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 55 inci
maddesinde belirtilmiş olan gelir kaynaklarından sağlanır.
Yurtiçi ve Yurtdışı Resmi ve özel Kuruluşlarının yapacakları bağışlar veya bu bağışlarla alınacak her çeşit
malzeme, demirbaş ve araçlar Merkezin malı olur ve demirbaşına kaydedilir.
Merkezin Giderleri
Madde 11 — Merkezin giderleri şunlardır :
a) Yönetim ve personel giderleri,
b) Eğitim ve öğretim faaliyetleri giderleri,
c) Bütçe giderleri,
d) Telif, danışma, yayın, ödül ve tanıtma giderleri,
e) Yapılan projelere ve işletilen tesislere ait giderler,
f) Yönetim Kurulu kararı uyarınca yapılacak öteki giderler.
İta Amirliği
Madde 12 — İta amiri Rektördür. Rektör yetkisini Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürüne devredebilir.
Madde 13 — Bu Yönetmelikte yer almayan konularda genel hükümlere göre işlem yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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