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 Amaç 

 Madde 1 — Merkezin amacı, deniz hukuku konuları ile ilgili olarak, ulusal ve 
uluslararası, özel ve kamu hukuku alanlarında bilimsel ara�tırma, uygulama, e�itim ve 
dokümantasyon çalı�maları yapmak, ilgili resmi ve özel kurulu�lara, talep etmeleri halinde 
yardımcı olmaktır. 

 

 Hukuki Dayanak 

 Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı “Yüksekö�retim Kanunu” ve “Vakıf 
Yüksekö�retim Kurumları Yönetmeli�i”nin 7 nci maddesinin de�i�ik ikinci fıkrası uyarınca 
hazırlanmı�tır. 

 

 Merkezin Faaliyetleri 

 Madde 3 — Merkez belirtilen bu amaçlar do�rultusunda a�a�ıdaki faaliyetleri 
gerçekle�tirir: 

 a) Ulusal ve uluslararası deniz hukuku konularında ara�tırmalar gerçekle�tirmek, bu 
alanlarda ortaya çıkan sorunlara ili�kin raporlar hazırlamak ve yayımlamak, 

 b) Deniz hukuku konusunda tanınmı� yabancı akademik kurulu�lar ve ara�tırma 
kurumlarıyla ortak uluslararası e�itim programları kurmak, 

 c) Deniz hukukunun ulusal ve uluslararası sorunları ile ilgili olarak konferanslar, 
seminerler ve e�itim programları düzenlemek, 

 d) Amacının gerçekle�mesine hizmet edecek Türkçe ve yabancı dilde yayınlar 
yapmak, 

 e) Yurtdı�ında ve yurtiçinde aynı konularda çalı�an üniversite, enstitü ve merkezler 
ile ili�kiler geli�tirmek, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek, 

 f) Üniversite kütüphanesinde deniz hukuku ile ilgili bir dokümantasyon merkezi 
kurmak, 

 g) Bu çalı�ma alanlarında ilgili fakülte ö�rencilerini ara�tırmalara yöneltmek ve bu 
konuda ara�tırma yapmalarını sa�lamak, 
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 h) Yüksek ö�retim mevzuatı ve �stanbul Bilgi Üniversitesi yönetmelikleri 
çerçevesinde kamu kurulu�larına ve özel kurulu�lara ücretli ya da ücretsiz danı�manlık ve 
bilirki�ilik hizmeti vermek, 

 i) Bu konuda yapılacak ara�tırma, inceleme ve e�itim çalı�malarının 
gerçekle�tirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak. 

 

 Merkezin Organları 

 Madde 4 — Merkezin organları Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu ve Danı�ma 
Kuruludur. 

 

 Müdürün Atanması 

 Madde 5 — Merkez Müdürü, �stanbul Bilgi Üniversitesi ö�retim üyeleri arasından, 
iki yıl için Rektör’ün önerisi üzerine Mütevelli Heyetince görevlendirilir. Müdür 
çalı�malarında kendisine yardımcı olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından bir 
yardımcı seçebilir. Müdürün görev süresi bitince yardımcısının da görevi kendili�inden sona 
erer. Görev süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir. 

 

 Müdürün Görevleri 

 Madde 6 — Müdürün görevleri �unlardır; 

 a) Merkez’i temsil etmek ve Yönetim Kurulu’na ba�kanlık etmek, 

 b) Merkez’in idari i�lerini yürütmek, 

 c) Merkez’in yıllık çalı�ma programını Merkez Yönetim Kurulu’nun görü�ünü 
aldıktan sonra Rektör’ün onayına sunmak, 

 d) Merkez’in faaliyetleriyle ilgili yurtiçi ve yurtdı�ı kurum ve kurulu�larla temasa 
geçerek amaca uygun proje ve kar�ılıklı yardımları gerçekle�tirmek. 

 

 Yönetim Kurulunun Olu�ması 

 Madde 7 — Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite’nin 
Akademik Kurulu tarafından, Merkez’in faaliyet konuları ile ilgili veya buna yakın alanlarda 
çalı�an tam zamanlı Üniversite ö�retim elemanları arasından iki yıl için seçilecek üç ki�i ile 
birlikte be� üyeden olu�ur. Yönetim Kurulu, yarıdan bir fazlası ile toplanır ve karar alır. 

 

 Yönetim Kurulunun Görevleri 

 Madde 8 — Yönetim Kurulu, üç ayda birden az olmamak kaydıyla ve Merkez 
Müdürü’nün ça�rısı üzerine toplanarak a�a�ıdaki görevleri yürütür; 

 a) Merkezin yönetimi ve faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, 

 b) Her faaliyet yılına ait çalı�ma raporu ile bir sonraki yıla ait çalı�ma programını 
hazırlamak. 
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 Danı�ma Kurulu 

 Madde 9 — Yönetim Kurulu, Merkez’in faaliyet konularına giren konularla 
ilgilenen, bu konularda tecrübesi olan ve gerekti�inde bilgisine ba�vurabilecek ki�ilerden 
olu�an bir Danı�ma Kurulu seçebilir. 

 Danı�ma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu’nca üç yıllık bir süre için seçilir; üyelik 
süresi sona erenler yeniden seçilebilir. 

 Müdür, uygun görürse, Danı�ma Kurulu üyelerini dü�ünce ve deneyimlerinden 
yararlanmak, görü�lerini almak ve merkez faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere 
toplantıya ça�ırabilir. 

 

 Di�er Konular 

 Madde 10 — Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlar bakımından �stanbul Bilgi 
Üniversitesi yönetmeliklerinin ve yüksek ö�retim mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. 

 

 Yürürlük 

 Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlü�e girer. 

 

 Yürütme 

 Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini �stanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü 
yürütür. 


