
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL ARAŞTIRMA VE 

GEL,İŞTİRME MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak  

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal 

Araştırma ve Geliştirme  Merkezinin vizyonu ve misyonu çerçevesinde amaçlarına, 

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma işleyişine 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma 

ve Geliştirme Merkezinin misyonu, vizyonu, amaçlarına, faaliyet alanlarına, işbirliği 

süreçlerini, yönetim organlarına ve görevlerine,  Merkezin çalışma işleyişine ilişkin 

hükümleri kapsar. 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; YÖK ve YÖDAK yasalarına ve Yakın Doğu 

Üniversitesinin Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörlüğü yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Misyonu, Vizyonu, Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin Misyon ve Vizyonu 

 

MADDE 4- (1) Merkezin Misyon ve Vizyonu 
 

Misyon 

 Üniversitede araştırmanın, yenileşme ve kaliteyi yakalama yolunda ve rekabet 

edebilmede büyük bir rolü vardır. 

 Özellikle hızlı gelismelere adapte olmada bilimsel ve teknolojik gelişmelere 

paralel, toplum ihtiyaçlarına uygun kaliteli araştırmalar yapmayı desteklemek, 

sosyal sorumluluğu yansıtmak Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezinin 

misyonudur. 

 Böylelikle, üniversitenin eğitim, araştırma yanı sıra toplumsal ve sosyal 

sorumluluk hizmetlerinin ve anlayışının güçlü olduğunu vurgulamak temel 

misyondur. 

Vizyon 

 Toplumsal Araştırma Merkezinin misyonu üniversite eğitimi içerisinde, 

üniversiteler arası ve toplum ile işbirliği çerçevesinde sosyal sorumluluk 

projeleri ve araştırma hizmetlerini yürüten bir merkez olarak Engelsiz Üniversite 

faaliyetlerini yürütmektir. 

 

 

 

 

 



 

 

Merkezin amaçları 

 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Üniversitemiz öğrencilerini, akademik ve idari personeli, ilgi duyabilecekleri sosyal 

sorumluluk projelerine yönlendirerek, Yakın Doğu Üniversitesi Engelsiz Üniversite 

Birim Koordinatörlüğü yönetmeliğindeki kapsamları yapmak. 

b) Kadın araştırmaları kapsamı alanında faaliyetleri  düzenlemek ve yürütmek 

c) Üniversite öğrencilerinin ve toplumun   sosyal, kültürel ve akademik birikimlerinden 

yararlanarak; toplumsal sorumluluklarının farkında olup, sorunlara takım çalışmasıyla 

çözüm üreten bireyler olarak varlık göstermelerine katkı  sağlamak. 

ç)Etik çerçeve dikkate alınarak sosyal sorumluluk projeleriyle; toplumun her kesiminin 

yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak. (çocuklar, kadınlar, gençler, 

yaşlılar, engelliler, çevre vb) 

d)Toplumsal sorunlar karşısında, herkes için yaşam ve eğitim anlayışı ile çözümler  

üreterek, turizm, sağlık, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelere destek vermek. 

e)Merkez amaçları ile bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yapmak. 

f) Üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği, kurum kuruluş ve derneklerle 

işbirliği ile sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarda, etknliklerde bulunmak, 

g) Uluslarası işbirliği yaparak kadın, engelli, çocuk, çevre  ve sosyal sorumluluk temelli 

tema ve sorunlar ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinlikler 

düzenlemek ve katılmak. 

 

Faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörlüğünü yürütmek 

b)Kadın araştırmaları konusunda faaliyetleri yönetmek 

c)Yurt içinde ve yurt dışında toplumsal refah ve  sorunlarla ilgili her konuda 

araştırma, inceleme, proje yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, 

desteklemek, 

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler ve etkinlikler düzenlemek, 

d) Kadın, Engelli, Yaşamsal Sınırlılıkları olan, Çocuklar, Çevre ve bunları 

etkileyen teknoloji, sanayi, ekonomi gibi sorunlarla ilgili kurum ve kuruluşların 

çalışmalarına katkıda bulunmak ve işbirliği yapmak; kişi ve kuruluşlardan gelecek 

istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak, danışmanlık hizmeti 

sunmak, 

e) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi düzeyinde kadın, engelli, 

çocuk, çevre ve toplum sorunlarıyla ilgili seminerler düzenlenmesini ve öğrencilerin bu 

konulara yöneltilmesini sağlayarak eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda 

çalışmalarda bulunanları desteklemek, danışmanlık hizmeti sunmak, 

f) Yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek 

g) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Başkan, EşBaşkan, 

b) Yönetim Kurulu, 

 



Başkan ve EşBaşkan 
MADDE 8 – (1) Başkan ve EşBaşkan, merkezin misyonu, vizyonun yaptırımları 

konusunda sorumluluklarla yükümlüdür.  Yakın Doğu Üniversitesi Engelsiz Üniversite 

Birim Koordinatörlüğünü yapar. Merkezi temsil ederler ve Rektörlüğe karşı 

sorumludurlar. 

 

 

Başkan ve EşBaşkanın  görevleri 
MADDE 9 – (1) Başkan ve EşBaşkanın  görevleri  şunlardır; 

a) Yakın Doğu Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörlüğünü 

yapmak ve Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörlüğüne ait yönetmelik 

kapsamını uygulamak 

b) Merkezi temsil etmek, 

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya 

başkanlık etmek, 

ç) Merkezin çalışma programını yönetim kurulu ile hazırlamak  

d) Merkezin faaliyet ve projelerinin düzenlenmesini, yürütülmesini ve denetimini 

sağlamak, 

e) Her öğretim yılı bitiminde ve istendiğinde Yönetim Kurulunca hazırlanan ve 

uygulamaya konulan faaliyetler hakkındaki raporu Rektörlüğe sunmak, 

 

Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Başkan, Eşbaşkan ve  Merkezin çalışma alanı 

ile ilgili konularda görev yapan dokuz Üniversite öğretim elemanından oluşur.  

 

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak, 

b) Başkan ve Eşbaşkanın önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma gruplarını 

oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek, 

c) Merkezin yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve bunların uygulanmasını 

denetlemek, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Harcama yetkilisi 
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini 

kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer 

mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yakın Doğu Üniversitesi 

Rektörlüğü yürütür. 

  

 


