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YÖNETMELİK

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE

YER BİLİMLERİ 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� Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan
İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Çevre Şeh�rc�l�k ve Yer B�l�mler� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına,
faal�yet alanlarına, 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 Gel�ş�m Ün�vers�tes� Çevre Şeh�rc�l�k ve Yer B�l�mler� 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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Çevre Şeh�rc�l�k ve Yer B�l�mler� Uygulama ve  Araştırma
Merkez�n�,

c)                Müdür: Merkez�n Müdürünü,

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

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

e)                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; çevre ve yer b�l�mler� kapsamında; çevre bozulmasına yol açan her türlü
çevre k�rl�l�ğ�n� ve çevre değ�ş�m�n� d�s�pl�nler arası b�r yaklaşımla ele alarak çevre ve yer �le �lg�l� her türlü araştırma
ve �nceleme yapmak; Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ�n� özel sektör ve kamu kuruluşları nezd�nde sağlamak, özel sektör ve
d�ğer kamu kuruluşları arasında �şb�rl�ğ�ne dayalı olarak h�zmet sunmak �ken, şeh�rc�l�k ve m�mar� b�l�m alanında �se,
yaşanan sorunların çözümüne yönel�k olarak sürdürüleb�l�rl�k bakış açısıyla; sosyal, ekonom�k, pol�t�k, yönetsel,
kültürel ve f�z�k� konularda; ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları �le STK’lara; b�l�msel



araştırma ve �nceleme faal�yetler�nde bulunmak, proje üretmek, uygulamalar yapmak, raporlar hazırlamak ve
danışmanlık h�zmet� vererek ülken�n b�lg� b�r�k�m�n�n sürdürüleb�l�rl�ğ�ne katkı sağlamak ve ayrıca elde ett�ğ� b�lg�y�
gerek Ün�vers�ten�n �lg�l� l�sans ve l�sans üstü öğret�m programlarına eğ�t�m desteğ� sağlayarak gerekse kamu ve özel
sektörle; kurslar, sem�nerler, sempozyum, konferans, kongre g�b� akadem�k toplantılar düzenleme yoluyla ya da
bülten, proje, k�tap, derg� g�b� yayınlar yaparak paylaşmak ve böylece şehr�n �novat�f aklı olmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n çevre ve yer b�l�mler� alanındak� faal�yetler� şunlardır:

a) Çevre ve yer b�l�mler�nde yurt �ç� ve yurt dışı, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, gerçek ve tüzel k�ş�ler�n
�stek ve �ht�yaçları doğrultusunda çevre, jeoloj�, h�drojeoloj�, maden, jeof�z�ksel anal�zler, petrol ve doğal gaz
anal�zler�; göl, akarsu ve den�z k�rlenmes� anal�zler� ve önleme projeler�; hava, kara ve suda ulaştırma ve sanay�
kaynaklı k�rl�l�k anal�zler� ve önleme projeler�; toprak erozyonunun ve seller�n önlenmes�, dere yataklarının ıslahı,
k�mya ve k�mya mühend�sl�ğ� alanlarında etüt, uygulamalı proje, laboratuvar anal�zler� ve buna benzer çalışmaları
yapmak; rapor hazırlamak, danışmanlık ve b�l�rk�ş�l�k h�zmetler� vermek.

b) Çevre k�rl�l�ğ�n�n önlenmes�ne yönel�k teknoloj�k uygulamalar ve üret�m çalışmaları yapmak veya
yaptırmak. Çalışma alanları doğrultusunda anal�z laboratuvarı, atölye ve gözlem yerler� kurmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde b�l�msel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak, her türlü
b�l�msel yayın yapmak.

ç) Ün�vers�ten�n Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez� �le �şb�rl�ğ� yaparak ulusal ve uluslararası
düzeyde kurs, mezun�yet sonrası eğ�t�m ve h�zmet �ç� eğ�t�m düzenlemek ve gerekt�ğ�nde bu çalışmalarla �lg�l�
sert�f�kalar vermek.

d) Yurt �ç�nde ve yurt dışında ün�vers�teler ve d�ğer araştırma kurumları �le araştırma, �nceleme, gel�şt�rme ve
uygulama projes� konularında �şb�rl�ğ� yapmak.

e) Merkez�n kuruluş amacına uygun d�ğer çalışmaları yapmak.

(2) Merkez�n şeh�rc�l�k ve m�mar� alanındak� faal�yetler� şunlardır:

a) Ulusal ve/veya uluslararası özel ve kamu kurum ve kuruluşlarla ve s�v�l �n�s�yat�flerle �şb�rl�ğ� yaparak,
ortak araştırma ve çalışmalar yapmak, projeler gel�şt�rmek ve uygulamak, eğ�t�m ve öğret�m faal�yetler� düzenlemek,
bu faal�yetler �ç�n kaynak oluşturmak, bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık, proje ve b�l�rk�ş�l�k h�zmetler� vermek.

b) B�l�msel araştırma ve uygulama projeler� �le kamuoyu araştırmaları, anketler ve �stat�st�k� saha çalışmaları
planlamak, uygulamak ve değerlend�rmek, çalışma sonuçlarını b�l�msel rapor veya yayın hal�ne get�rmek.

c) Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde sempozyum, kongre, konferans, çalıştay g�b� akadem�k toplantılar
düzenlemek, kamuya yönel�k �se halkı b�l�nçlend�r�c� sem�ner ve kurslar düzenlemek ve uygulamak.

ç) Ulusal ve uluslararası elektron�k �let�ş�m ağı oluşturarak küresel ölçekte araştırmacılarla �let�ş�m� ve b�lg�
paylaşımını üst düzeye çıkarmak.

d) Ulusal ve/veya uluslararası sürel�/süres�z yayınlar yapmak, k�taplık ve dokümantasyon merkez� kurmak.

e) L�sansüstü çalışmaları teşv�k etmek, program açmak üzere Ün�vers�ten�n enst�tü ve merkezler� �le �şb�rl�ğ�
yapmak.

f) Ulusal ve/veya uluslararası düzeyde; yarışmalar düzenlemek, yaz okulları, kurslar ve eğ�t�m programları
planlamak ve uygulamak, katılanlara sert�f�ka vermek.

g) Ülkem�z�n konumu ve jeoloj�k yapısı �t�barıyla r�sk yönet�m�, afet yönet�m� ve kentsel dönüşüm g�b�
konularına özel �lg� göstermek ve bu konuda özel araştırmalar, çalışmalar yapmak, kamu ve özel sektöre yönel�k
danışmanlık ve proje h�zmetler� sunmak, raporlar hazırlamak, eğ�t�m programları düzenlemek, özell�kle Ün�vers�te
bünyes�nde l�sansüstü programlar oluşturmak ve öğrenc�ler� bu alanlarda uzmanlaşmaya teşv�k etmek.

ğ) Mahalle ölçeğ�nde yürütülecek çalışmalar planlamak ve uygulamak, bu çalışmalara azam� önem vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Organları ve Görevler�



Merkez�n organları

MADDE 7 – (1) Merkez�n organları şunlardır:

a)                Müdür.

b) Yönet�m Kurulu.

c)                Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Ün�vers�ten�n mühend�sl�k alanındak� öğret�m üyeler� arasından üç
yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Müdür, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere Yönet�m Kurulu üyeler� arasından �k� k�ş�y� müdür
yardımcısı olarak görevlend�rmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verd�ğ� �şler� yapar.

Müdürün görevler�

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek.

b) Yönet�m Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c)                Merkez� amacı doğrultusunda yönetmek.

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

d) Yönet�m ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

Yönet�m kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu, Merkez�n çalışma alanlarından ve �lg�l� d�s�pl�nlerden olan m�marlık,
şeh�rc�l�k, çevre mühend�sl�ğ�, k�mya ve k�mya mühend�sl�ğ�, jeof�z�k mühend�sl�ğ�, maden mühend�sl�ğ�, mak�ne
mühend�sl�ğ�, jeoloj� mühend�sl�ğ� bölümler� ve den�z b�l�mler� ve �şletmec�l�ğ� enst�tüsü öğret�m üyeler� arasından
Rektör tarafından görevlend�r�len dört üye ve Müdürden oluşur.

(2) Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır.  Görev süres� b�ten üyeler aynı usulle yen�den
görevlend�r�leb�l�r.  Herhang� b�r nedenle görev�nden ayrılan Yönet�m Kurulu üyes�n�n yer�ne, kalan sürey�
tamamlamak üzere yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

(3) Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne ayda en az b�r kez üyeler�n salt çoğunluğu �le toplanır ve kararlar
oy çokluğu �le alınır. Yönet�m Kurulu gerekl� hallerde geç�c� çalışma grupları kurab�l�r ve bunların çalışma esaslarını
bel�rler.

Yönet�m kurulunun görevler�

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

a) Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� konularda araştırma ve eğ�t�m programları hazırlamak ve planlamak,
çalışmaları yürütecek b�r�mlerle gerekl� koord�nasyonu sağlamak.

b) Yıllık faal�yet raporlarını ve çalışma programlarını değerlend�rmek.

c)                Danışma Kurulu üyeler�n� bel�rlemek.

ç) B�r sonrak� yılın bütçes�n� hazırlamak.

d) İlg�l� mevzuatla kend�s�ne ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.

Danışma kurulu ve görevler�



MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak değerlend�rmede bulunan ve �st�şar�
n�tel�kte görüş b�ld�ren b�r Kuruldur. Merkez�n faal�yet alanlarına katkıda bulunab�lecek; Ün�vers�te �le �stekler�
hal�nde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının tems�lc�ler�nden oluşur. Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres�
üç yıldır. Görev süres� b�ten üyeler yen�den seç�leb�l�r. Herhang� b�r nedenle görev� sona eren üyen�n yer�ne yen�s�
aynı usulle görevlend�r�l�r. Müdürün öner�s� ve Danışma Kurulunun onayı �le gerekt�ğ�nde Ün�vers�te dışından konu
�le �lg�l� b�lg�, becer� ve deney�m sah�b� k�ş�ler de görüş b�ld�rmek amacı �le Danışma Kurulu toplantılarına katılab�l�r.
Danışma Kurulu; Ün�vers�teden 5 k�ş�, Ün�vers�te dışından 5 k�ş� olmak üzere toplam 10 k�ş� görevlend�rme �le oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne yılda en az b�r kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görev�; Merkez�n faal�yetler� konusunda Yönet�m Kuruluna danışmanlık yapmak ve
gerekl� tavs�yelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı

MADDE 13 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddes� uyarınca, Merkez Müdürünün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından
karşılanır.

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.

 
 


