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YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ULUSAL GÜVENLİK VE STRATEJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Ulusal Güvenl�k ve Stratej� Uygulama
ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yetler�ne, 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 Aydın Ün�vers�tes� Ulusal Güvenl�k ve Stratej� Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, 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) Başkan: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet� Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,

c) Merkez (USAM): İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Ulusal Güvenl�k ve Stratej� Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�,

ç) Müdür: Merkez�n Müdürünü,



d) Müdürlük: Merkez Müdürlüğünü,

e) Mütevell� Heyet�: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�,

f) Rektör: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Senatosunu,

ğ) Ün�vers�te: İstanbul Aydın Ün�vers�tes�n�,

h) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,

ı) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı

MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; Türk�ye’n�n güvenl�ğ� �le �lg�l� bölgesel ve küresel gel�şmeler� tak�p eden,
sürekl�l�ğ� olan, zamanın şartlarına göre güncellenen, ülke kaynaklarını objekt�f değerlend�ren, ulusal çıkarlara uygun,
gerçekç� güvenl�k pol�t�kasının oluşumu ve sürdürülmes� �ç�n araştırmalar yapmak, desteklemek ve uzman yet�şt�rmek,
bu alandak� ulusal b�r�k�me katkıda bulunmak, güvenl�k konusunda toplumu b�l�nçlend�rmek, Türk�ye’n�n güvenl�k
pol�t�kalarının, bölgesel ve uluslararası gel�şmeler ve b�r�k�mlerden de yararlanarak bel�rlenmes�ne ve gel�şt�r�lmes�ne
katkıda bulunmak.

Faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len amacına ulaşab�lmek �ç�n aşağıdak�
faal�yetlerde bulunur:

a) Çalışma konuları �le �lg�l� araştırma yapmak, bunları Türkçe ve yabancı d�llerde yayımlayarak ulusal ve
uluslararası kamuoyunun b�lg�s�ne sunmak,

b) Ulusal ve uluslararası n�tel�kte konferans, kongre, sempozyum, kolokyum, sem�ner, panel ve benzer�
faal�yetler� gerçekleşt�rmek,

c) Merkez�n �lg� alanına g�ren konularda sert�f�ka, kurs ve benzer� programlar düzenlemek,

ç) Merkez bünyes�nde oluşturulacak b�r�mler aracılığıyla projeler yapmak,



d) Merkeze a�t sürel� yayınlar hazırlamak,

e) Ün�vers�ten�n akadem�k b�r�mler�n�n de katkısıyla Merkez�n �lg� alanına g�ren konularda ortak çalışmalar
yürütmek,

f) İht�yaçları doğrultusunda kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık h�zmet� vermek,

g) Ulusal ve uluslar arası düzeyde, d�ğer ün�vers�teler �le kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları �le �şb�rl�ğ�
yapmak,

ğ) Amacı �le �lg�l� olan d�ğer faal�yetlerde bulunmak.

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; Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le Ün�vers�ten�n tam zamanlı öğret�m elemanları
�ç�nden üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdüre yardımcı olmak
üzere Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le müdür yardımcısı olarak görevlend�r�l�r.
Müdür yardımcısının görev süres� de üç yıldır. Müdürün görev� b�tt�ğ�nde Müdür yardımcısının görev� de
kend�l�ğ�nden sona erer. Müdür, görev� başında olmadığı zaman yardımcısı kend�s�ne vekalet eder. Müdürün kes�nt�s�z
altı aydan fazla b�r süre görev� başında bulunamaması durumunda yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez�n amaçlarını gerçekleşt�rmeye yönel�k yıllık faal�yet planını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkez� tems�l etmek, Yönet�m ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönet�m Kurulunun gündem�n� bel�rlemek ve alınan kararları uygulamak,



ç) Merkez bünyes�ndek� b�r�mler arasında koord�nasyon ve denet�m� sağlamak,

d) Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla �let�ş�m kurmak ve çalışmalar yapmak,

e) Yönet�m Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,

f) Merkez ve Merkeze bağlı b�r�mler�n yıllık faal�yet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Yönet�m kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve Müdürün öner�s�, Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le
Ün�vers�ten�n tam zamanlı öğret�m elemanları arasından görevlend�r�len en az altı k�ş�den oluşur. Yönet�m Kurulu
üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üye tekrar seç�leb�l�r. Görev süres�n�n b�t�m�nden önce ayrılan ya da altı
aydan daha fazla Ün�vers�te dışında görevlend�r�lenler�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye seç�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne ayda en az b�r kez toplanır. Müdür �ht�yaç hal�nde Yönet�m
Kurulunu toplantıya çağırab�l�r.

Yönet�m kurulunun görevler�

MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Merkez�n çalışma programını hazırlamak, �ht�yaçlar doğrultusunda gel�şt�rmek ve Müdüre sunmak,

b) Merkez bünyes�nde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlend�rmek,

c) Kurs, staj, sert�f�ka ve benzer� programlarda görevlend�r�lecek, Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� konularda
�şb�rl�ğ� yapılacak Ün�vers�te b�r�mler�, ulusal ve uluslar arası k�ş�, kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ�ne yönel�k esasları
tesp�t ederek Müdürlüğe sunmak,

ç) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Ün�vers�ten�n ya da d�ğer ün�vers�teler�n öğret�m elemanları �le �stekler�
hal�nde Merkezle �lg�l� konularda faal�yet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarında ve ulusal/uluslararası kuruluşlarda
görev yapan yerl�/yabancı uzman k�ş�ler arasından, Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le üç yıllığına seç�l�r ve
görevlend�r�l�r. Danışma Kurulu azam� onbeş üyeden oluşur. Süres� b�ten üye yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür
Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda b�r kez ve gerekt�ğ�nde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzer�ne
toplanır.

Danışma kurulunun görevler�



MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler�; bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len amaçlar
çerçeves�nde, Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etk�nl�ğ�n�n ve ver�ml�l�ğ�n�n arttırılması �ç�n gerekl�
değerlend�rmeler� yapmak, görüş ve öner�ler�n� Müdürlüğe sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato ve
Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


