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YÖNETMELİK

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ KAMUOYU VE TOPLUM

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının
görevler�ne, çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama
ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne, 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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�,

c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

ç) Mütevell� Heyet: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�,

d) Proje grupları: Merkez�n proje gruplarını,

e) Rektör: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörünü,

f) Ün�vers�te: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�n�,

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

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:



a) Toplumun gel�şmes�ne katkıda bulunmak üzere, sosyal b�l�mler alanlarındak� her tür b�lg�n�n üret�lmes�,
ed�n�lmes�, gel�şt�r�lmes�, yaygınlaştırılması ve b�lg�ler�n toplumun tüm kes�mler�ne �let�lmes�n� sağlamak.

b) Doğrudan ya da dolaylı b�ç�mde sosyal b�l�m alanlarında çalışmalar yapan b�l�m �nsanlarının ve eğ�t�m-
öğret�m aşamasındak� öğrenc�ler�n kamuoyu ve toplum araştırmaları konusunda yet�şmes�, yet�şt�r�lmes� ve yayınlar
yapması �ç�n zem�n hazırlamak.

c) Sosyal b�l�mler alanında eğ�t�m kal�tes�n�n artırılması �ç�n uygulamaya yönel�k çalışmalar yapmak.

ç) Araştırma alanlarında ulusal/uluslararası kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak.

Faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len amaçlarını gerçekleşt�rmek �ç�n;

a) Demograf� çalışmaları,

b) Toplumsal kalkınma,

c) Sağlık sosyoloj�s�/antropoloj�s�,

ç) S�yaset sosyoloj�s�,

d) Kadın çalışmaları, kız çocuklarının eğ�t�m�,

e) Yaşam tarzları, sosyal-kültürel eğ�l�mler,

f) Refahı artırma çalışmaları,

g) Yaşlılar, ergenler, özürlüler g�b� özel gruplar,

ğ) Sokak çocukları, a�le �ç� ş�ddete maruz kalan çocuklar,

h) İnsan hakları ve vatandaşlık b�l�nc� �le �lg�l� araştırmalar ve farkındalık düzey�n�n artırılmasına yönel�k
uygulamalar,

ı) Ün�vers�te yerleşkes�ne komşu olan bölgelerde olası sorunların tesp�t� ve �y�leşt�rme çalışmalarının
gerçekleşt�r�lmes�,

�) Kadınların çalışma hayatına katılmaları, okuryazarlıklarının artırılması

alanlarında d�s�pl�nler arası b�r anlayışla araştırmalar/çalışmalar yapar.

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; Ün�vers�tede tam zamanlı görev yapan öğret�m elemanları arasından Rektör
tarafından üç yıl süre �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür, Merkez�n
çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes� ve gel�şt�r�lmes�nden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün öner�s� üzer�ne Ün�vers�ten�n öğret�m üyeler� arasından en çok �k� k�ş� Müdür yardımcısı olarak
Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Müdür yardımcıları, Müdürün kend�ler�ne vereceğ� görevler� yaparlar. Müdür, görev�



başında bulunmadığı zaman yardımcılarından b�r�s�n� vek�l bırakır.

Müdürün görevler�

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek.

b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündem�n� hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.

ç) Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Danışma Kurulunu olağan veya gerekl� gördüğü veya Danışma Kurulu üyeler�n�n yarıdan b�r fazlasının
taleb� hal�nde olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantı gündem�n� hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

e) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını hazırlamak, Yönet�m Kurulunun
da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkez�n, Merkeze bağlı proje gruplarının ve �dar� personel�n düzenl� ve etk�l� b�ç�mde çalışmasını
sağlamak.

Yönet�m Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür �le Ün�vers�tede görev yapan öğret�m elemanları arasından Rektör
tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�len dört öğret�m elemanı olmak üzere toplam beş k�ş�den oluşur. Süres� b�ten
üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu en az �k� ayda b�r toplanır. Yönet�m Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyeler�n�n
�ncelemes�ne açık tutulur. Bu tutanakların b�rer kopyası Rektörlüğe gönder�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�

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

a) Müdür adaylarını Rektörlüğe önermek.

b) Merkez�n çalışma ve yönet�m� �le �lg�l� konularda kararlar almak, Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve yıllık
çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, yayın, öğret�m ve çalışma alanlarına �l�şk�n d�ğer konularda karar almak.

ç) Merkez bünyes�nde b�l�msel proje gruplarını kurmak.

d) Merkez�n uzun vadel� b�l�msel ve �dar� plân ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkez�n amacı �le �lg�l� konularda çalışmalar
yapmış ya da yapmakta olan en fazla on k�ş�den oluşur. Danışma Kurulu üyeler�, Müdürün tekl�f� üzer�ne Rektör
tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Danışma Kurulu üyel�ğ�ne Ün�vers�te dışından ve �ç�nden üye seç�leb�l�r.

(2) Danışma Kurulu, Yönet�m Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde Müdür tarafından bel�rlenen b�r tar�hte
toplanır.

Danışma Kurulunun görevler�

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Yönet�m Kurulu tarafından hazırlanan uzun vadel� b�l�msel ve �dar� plânları değerlend�rmek ve Yönet�m
Kuruluna öner�de bulunmak.

b) Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� değerlend�rmeler yapmak ve öner�lerde bulunmak.



c) B�lg� ve deney�mler� �le Merkez faal�yetler�n� desteklemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


