Yönetmelikler
Ankara Üniversitesinden:
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
TANIM
MADDE 1 – Bu Yönetmelikle, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla Değişik 7/d-2 maddesine dayalı
Ankara Üniversitesine bağlı olarak “Avrupa Toplulukları (AT) Araştırma ve Uygulama Merkezi”
kurulmuştur.
MERKEZİN AMACI
MADDE 2 – Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)’nin amacı; Avrupa
hareketlerini yakından izlemek ve Avrupa Birliğine (AB) siyasi, iktisadi ve hukuki yönden uyum sağlamak
amacıyla; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların her kademesinde görev alacak elemanların
eğitilmesi ve her türlü araştırma faaliyetlerinin yapılmasıdır.
ÇALIŞMA ALANI
MADDE 3 – Merkez, amaç maddesinde yer alan konularda,
a) Araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapar ve yaptırır, bu gibi çalışmalara katılır ve destekler,
b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, özel
uzmanlık kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenler,
c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar,
d) Kamu ve özel teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda ve karşılaştıkları problemlerin
çözümüne yönelik araştırma, inceleme ve benzer çalışmaları yapar, bilimsel görüş veya rapor verir,
proje ve benzeri teknik araştırmalar yapar,
e) Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için, yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak rapor,
bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunur,
f) Yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapar.
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KURULUŞ VE YÖNETİM
MADDE 4 – Merkez aşağıdaki organlardan oluşur.
a) Merkez Kurulu
b) Yönetim Kurulu
c) Merkez Müdürü
MERKEZ KURULU
MADDE 5 – Merkez Kurulu; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda faaliyet gösteren aşağıda
belirtilen kuruluşların temsilcilerinden oluşur:
a) Yurt içindeki üniversiteler içerisinden Yönetim Kurulunca belirlenen üniversitelerin, ilgili bölüm veya
anabilim dallarından, söz konusu üniversitelerin yönetim kurullarının seçecekleri birer öğretim
elemanı,
b) Yönetim Kurulunca belirlenen; ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarından birer temsilci,
c) Yönetim Kurulunca belirlenen, meslek kuruluşlarından birer temsilci.
MERKEZ KURULU’NUN GÖREVİ VE TOPLANMASI
MADDE 6 – Merkez Kurulu’nun görevi,
a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, eğitim çalışmaları ile ilgili
olarak görüş bildirmek;
b) Merkeze araştırma ve eğitim çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak;
c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmektir.
MADDE 7 – Merkez Kurulu, üyelerin en az üçte birinin iştirakiyle toplanır. Görüş ve öneriler toplantıya
katılan üyelerin salt çoğunluğu ile oluşturulur.
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YÖNETİM KURULU
MADDE 8 – Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Merkez Müdürü ile müdür yardımcıları,
b) Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim elemanları arasından her biri farklı alanı temsil etmek
üzere adı geçen Fakültenin Yönetim Kurulunca seçilecek dört üye,
c) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunca tercihan AB konusu ile ilgilenen öğretim
elemanları arasından seçilecek bir üye,
ç) Merkez Müdürünün önereceği Ankara’daki diğer üniversitelerde görevli üç öğretim elemanı
arasından, Ankara Üniversitesi Rektörünün seçeceği bir üye,
d) Yönetim Kurulunca belirlenen ilgili bakanlık ve diğer kamu kuruluşlarından birer üye.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri
bitmeden ayrılan üyelerin kalan sürelerini doldurmak üzere yenileri seçilir.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
MADDE 9 – Merkez Müdürü, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez
Müdürünün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde daha sık toplanır ve Merkezin araştırma
ve eğitim faaliyetlerini gözden geçirir ve ilgili konularda kararlar alır.
Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine
ilişkin esasları tesbit eder; Yönetim Kuruluna sunulan raporu değerlendirir; bir sonraki döneme ilişkin
çalışma programını hazırlar. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla birlikte sürdürülecek programların esaslarını
tesbit eder.
Kurslara ve özel uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programlarından hangilerine
katılanlara sertifika verileceğini tesbit eder.
Merkez Müdürü tarafından hazırlanan ödenek teklifini inceler ve karara bağlar.
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MERKEZ MÜDÜRÜ
MADDE 10- Merkez Müdürü, konu ile ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör
tarafından üç yıl için atanır. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün 6 aydan daha
fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.
MÜDÜR YARDIMCILARI
MADDE 11 – Merkez Müdürü, kendisine yardımcı olmak amacıyla, konu ile ilgili öğretim elemanları
arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer. Merkez Müdürüne vekalet eden müdür yardımcısı
Merkez Müdürünün katılmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müdür
yardımcılarından biri Merkez Müdürüne altı aya kadar vekalet edebilir. Müdür yardımcıları Yönetim
Kurulu toplantılarına katılır, ancak Merkez Müdürünün katıldığı toplantılarda müdür yardımcılarının oy
hakkı bulunmaz.
MADDE 12- Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez
Müdürüne devredebilir.
MADDE 13 – Sayıştay ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın görüşleri alınmaksızın 25/1/1987 tarihli ve
19352 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ankara Üniversitesi Avrupa Ekonomik Topluluğu
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” bu yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlükten
kaldırılmıştır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 15- Bu Yönetmeliği Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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