ISTANBUL ONtVERStTESi
AVRUPA BIRLi~1 ve ULUSLARARASI PROJELER

onst VONERGESI

BIRiNCi BOLOM
Ama~, Kapsam, Dayanak ve Tammlar
DE 1 - (1) Bu Yonergenin arnaci: Istanbul Oniversitesi Avrupa Birligt ve
ararasi Projeler Ofisinin amaclarma, faaliyet aJanlarma, organlarina, bu organlann
enne ve cahsma sekline illskm usul ve esaslan diizenlemektir.
D8 2 - (1) Bu Yonerge: istanbul Oniversitesi Rektorlugune bagIJ olarak kurulan
b~ Oniversitesi Avrupa Birligi ve Uluslararasi Projeler Ofisinin amaclanna, faaliyet
tina, organlarma, bu organlarin gorevlerine ve cahsma sekline illskin hiikiimleri

aak
....,.Aflli.3 - (1) Bu Yonerge, 2547 sayih Yuksekogretim Kanununun 51 ina ve 58 inci
mad e$, 10.04.2002 tarih ve 24722 sayih Resmi Gazete'de yayrmlanan Yuksekogrenrn
K
~rI BiJimsel Arasnrma Projeleri Hakkmda Yonetmelik, 27.11.2007 tarih ve 26713
saYll Resmi Gazete'de yayimlanan Avrupa Birligi ve Uluslararasi Kuruluslarin
Ka
Iqarmdan Kamu ldarelerine Proje Kar~lhgl Aktanlan Hibe Tutarlarmm Harcamasi
hasebelesttrmestne lltskin Yonetrnellk hiikiimlerine dayamlarak hazirlannusnr.

8DJ1DI.·r
...,.....,.4- (1)Bu Yonergede gecen:
a)
: ~vrupa Birligi'n!
b)
n: AB ve Uluslararasi Projeler Ofisi Baskarum,
c)
.,rna Kurulu: AB ve Uluslararasi Projeler Ofisi Damsma Kurulunu,
~JK rdinator: AB Projeler Ofisi Koordinatorunu,
d)
: 1\vrupa Rirligi ve Uluslararasi Projeler Ofisini,
e)
or: Istanbul Oniversitesi Rektorunu,
fj 0 versite: Istanbul Oniversitesini,
g) V M.me Kurulu: AB ve Uluslararasi Projeler Ofisi Yiiriitme Kurulunu,
ifad der.

tJdNct BOLOM
Oftsin Ama~larl ve Faaliyet Alanlan

on...

.-.a~lari

5 - (1) Ofisin ama~lan; AB Projeleri ve uJuslararasl projelerin saYlsml ve
artlrmak, AB ve uiusiararasl kuruJu~lann hibc ve destekleri ile ilgili proje ve
erinde ulusal vc uluslararasl diizeyde Oniversitenin tammrhgJnl ve farkmdahgmJ
"Iebilir olarak geli~tirmektir.

£'

nj

s

Ofilia

Jaaliyet alanlart
.,. 6 - (1) Ofisin faaliyet alanlan sunlardir:
Ive uluslararasi projelerde calrsan arasnrmacilann
ihtiyac duydugu alanlarda
k~aAlamak,
jrojeleri ve uluslararasi projeler konusunda bilgilendirme, tarunm, farkmdahk ve
faaliyetierini koordine ve icra etmek,
~omisyonu hibe ve destekleri konusunda Oniversitenin ara yiizu olmak ve Ulusal
\NOktaSI ile i§birligi icinde, cagnlarm Oniversite icinde hrzla duyurulmasiru
5qltDliJ}{,
f4nlarmm ulusal olarak yonetlminde gorevli kamu kurum ve kuruluslan ve paydas
Itrla surekli ve es zamanh iletistm ve i§birligi kurmak,
d)
i'Jersite icinde, AB Komisyonu ve uluslararasi kuruluslarm hibe ve desteklerinin
d . ik!ara~lanm kullanan diger birimler He koordinasyon ve iletisimi saglarnak,
e) A J('pmisyonu hibe ve desteklerinin Oniversite ve arasnrmactlar icln en etkin sekilde
kUIJ.~ma
yardimci olrnak,
f) 0 v.rsitenin AB Komisyonu ve uluslararasi kuruluslarla olan iletislmlnde burokrarik
iJle lerin saghkh bir sekilde yurutulmesim saglamak,
g) A ~rogramlan proje cagnlanmn anlasilmasr, AB hibe ve desteklerinin tamnlmasi
gibi
WJendirme faaliyetieri ile proje basvurusu asarnasmda, evraklarm kontrol
edi
'. ve bilgiJerin i1giliveri tabanlanna aktanlmasi konularmda hizmet vermek,
A)
. erin hazirlanmasr, yurutulmesi ve kapaulmasi surecmde arasnrrnacrlara destek
ve
~
b)
proje basvuru evraklan ve sozlesme taslaklanm, teknik ve bilimsel acrdan
dele lehdirmeksmn incelemek,
I)
tirmacrlar icin standart beige ve kullamm kilavuzlanru temin etmek; cok ortakh
aide. proje ekibi olusturulmasma katkida bulunmak ve proje ortaklan arasmda
tot:tIaIltIl,aryapllmasl gibi aktivitelere yardlmcl olmak.
ersitenin ara§tlrma kaynaklarmm tamtlldlgl kataloglar hazlrlamak.
versitenin AB kurumlarl tarafmdan tammrhgt ve farkmdahgmm artmlmasl i!;in
tlerde bulunmak.
i~rsite ara§tlrmacllarmm AB projelerinde ortak olarak yer almasl amaci ile
rda bulunmak,
etsite ara~tlrmacllaflm ve ogretim elemanlanm AB projeJeri haziriamasl yanunde
etroek amaclyla egitim ve tamtlm !;ah§malan yapmak,
r~kJe§tirilen etkinliklere ili§kin faaliyet raporlan yaymlamaktlr.

O<:ONCO BOLOM
Ofisin Organlarl ve GOrevleri

Rektar Yardlmclsldlr.

Ba$kan,

'*

·eKurulu
9 - (1) Yurutme Kurulu; Baskan ve Koordinator He Ofisin faaliyet alanlarmda
• yapan Oniversite o~retim uyeleri arasmdan Rektor tarafindan gcrevlendirilen
ye olmak iizere toplam yedi uyeden olusur,
urutme Kurulu uyelerinin gorev siiresi u~ yildir, Gorevi sona eren iiyeler yeniden

endirilebili r.
(3)

iiJijtme Kurulu, Baskaran baskanhgmda ve ~agrJsl uzerine en az ii~ ayda bir
topl nf. Gerektiginde Baskanm daveti uzerme olaganustu toplanabiJir. Yiiriitme Kurulu,
liye ~ sayismm salt cogunlugu ile toplarur ve kararlar toplannya kattlanlarm salt
~
'Iu i1e ahmr. Oylar kabul veya ret seklinde verilir. Oylarm e~itli~ durumunda
Ba$ ",n kullandig: oy yonunde cogunluk saglanmis kabul edilir.

e Kurulunun gorevleri
IIIII~J& to - (1) Yiiriitme Kurulunun gorevleri sunlardir:
a)
sin cahsmalanyla i1giJi konularda kararlar almak,
b) H Zlt-Ianan veya hazirlanacak yeni projeler icin yaprlmasi gerekli harcamalann ve Ofis
gide erinin karsilanmasmda kullarulmak uzere emanet hesaptaki fonu harcama yetkilisi
il~ kullanmak,
si. cahsma alaru He ilgili ki~i, kurum ve kuruluslarla i~birligi esaslanru bellrlemek,
Ilk faaliyet raporunu, butcesmi ve bir sonraki yila ait calisma programiru
endirmek ve Rektorluge iletilmek uzere karara baglamaknr.

oa .. aaa Kurulu
1I'U'I~llt
Oniv
Iron
(2)
to
dave

- (1) Dant$ma Kurulu; Ofisin faaJiyet alanlan ile ilgili ~h$malarl

bulunan
destekler

rsite olretim uyeleri ile AB ve uiusiararasl kurulu~lann verdili
uhda deneyimli ki~iler arasmdan Rektor tarafmdan gorevlendirilir.
arla,ma Kurulu, her Yll olagan olarak KaSlm a}'l i~inde, 8~kanm daveti iizefine
II'. Gerekti~inde Ba~kanm daveti Ozerine ola~aniistii toplanabilir. ToplantJlar,
itabet etmi~ uyelerle yapdlr; toplantl ve karar nisabl aranmaz .

.. till. kuruluDun gorevleri
1lA1lD812 - (1) Dam$ma Kurulunun gorevleri; Ofisin ~ah$malanyla ilgiJi dilek. tavsiye
rierde bulunmaktlr.

OORDONCO BOLOM

Koordinator
K.o.lJlllttat6r
..."...,.,~ 13 - (1) Koordinator, Universite ogretim iiyeleri arasmdan Rektor tarafindan
ii~)'l sQreylc gorevlendirilir. Gorev siiresi dolan Koordinator tekrar gorevlendiriJebilir.

K

inlitOriin vekalet siiresi altl aYI a$t1g1takdirde yeni bir KoordinatOr gOrevlendiriJir.

Koo

illfltor, Ofisin ~h~malarmdan

,-torin
MAD
a) Ba
b) Y
c)
~) 0

Ba~kana kar~l sorumludur.

gorevleri

El14 - (1) Koordinatorun gorevleri ~unlardJr:
nm bulunmadlgl durumlarda Yuriitme Kuruluna ba~kanhk yapmak,
""e Kurulunun giindemini hazlrlamak,
ill!~ah~malanm diizenlemek,
jnibut~e i~lemlerini takip etmek.

.

.

,..fipn ydhk faaliyet raporunu ve bir sonraki yila ait ytlhk cahsma prograrmm
'J'II-Il!:li'mak
ve Yiiriitme Kurulunun gorii~iinii de aldtktan sonra Baskarun onayma
su,...........
e)
, ~er~eve Programlan tematik alanlanrun yapisi dogrultusunda, tematik alanlarla
iJail faaHyetleri yiiriitmek,
f)
. tik alan Kurumsal lrtibat Noktalan ve Fakiilte Temsilcilerinin cahsmalanm

dii
gJ
gO

emek,
'versitenin diger birimleri He iletisirni ve AB projeleri ile iJgiJi konularda faaliyet
ren Oniversite dl~t kuruluslarla iliskilert diizenlemek ve yiiriitmektir.

KftIIII'd.t6r yardlmcllan ve gorevleri
_".....,$ 15 - (1) Ofiste, Koordtnatorun onerisi ve Baskan'm onayi ile en fazla iki
i,ator yardimcrsi gorevlendlrilir. Koordinatorun gorev siiresinin dolmasi veya

nJi

bir sebeple gorevinden aynlmasi halinde Koordinater yardrmcrlanrun da
i 1sona erer. Koordinatorun
bulunmadigi zamanlarda, yardrmcilardan
biri
itatare vekalet eder .
. dinator yardimcrlan, Ofisin faaliyet alanlan cercevesinde Koordinatorun verdigi
eti yapar.

B~iNcI BOLOM
(:eJitli ve Son HiikUmler
ersI_' I ihtiyacl
IIIIIqJ.... 16.

- (1) Ofisin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacI, 2547 sayrh
Kanunu uyarmca, Koordinatorun onerisi uzerine Rektor tarafmdan
eadlnlen personel tarafindan karsrlamr,

4wet1m

1ta~.·buluDmayan
...,,~B

hailer

~7 - (1) Bu Yonergede hiikiim bulunmayan
Itri uygulamr.

(~J

hallerde, llgili diler

;1~ -..
Bu. Yonerge Istanbul Universitesi Senatosu tarafindan
~ yururluge gtrer.

mevzuat

kabul edildigi

£;19 - (1) Bu Yonerge hiikiimlcrini istanbul Universitesi RektOrii yiiriitiir.

