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YÖNETMELİK
Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GÖÇ, NÜFUS, EĞİTİM VE İSTİHDAM SORUNLARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam
Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Sorunları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Sorunları Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları,
Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye nüfusunun Türkiye sınırları içindeki ve dışındaki göç hareketlerinin sosyo- demografik, eğitimsel,
ekonomik, istihdam, siyasal, dinsel, hukuksal görünümleri üzerine araştırmalar yapmak,
b) Uluslararası göç olgusunun Türk sosyokültürel ve ekonomik yapısına yansımaları üzerine karşılaştırmalı
araştırmalar yapmak,
c) Göç, nüfus, eğitim ve istihdam konusunda yapılmakta olan her türlü akademik araştırmayı desteklemek,
ç) Yapılan araştırmaların sonuçlarını periyodik olarak çıkacak bültenlerde ve dergilerde yayınlamak,
d) Göç konusunda Türkiye içi ve dışında; seminerler, paneller, yıllık konferanslar ve kongreler düzenlemek
suretiyle bilgilendirme ağı kurarak iletişimi sağlamak,
e) Merkezin bilgi birikiminden yararlanmak isteyen her türlü idari, bilimsel, ticari ve mesleki kuruluşun talep
ettiği veya ihtiyaç duyduğu belge, bilgi, plan ve proje gibi dokümanları hazırlamak veya danışmanlık hizmetlerini
yürütmek.
Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri
MADDE 7 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda göç konusunda araştırma yapan öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için bir Müdür görevlendirilir. Müdür Üniversitenin öğretim üyelerinden iki
kişiyi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere seçer.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,
d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,
f) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
g) Merkez çalışmalarında koordinasyonu sağlamak,
ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini
sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürüp sürdürmediğini
denetlemek,
h) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ücretlendirilmesini sağlamak ve
bu konudaki işlemlerin Merkez bünyesinde usulüne uygun olarak yapılıp, yapılmadığını denetlemek,
ı) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Müdür yardımcıları, Müdüre çalışmalarında yardımcı olur ve Müdür tarafından verilen görevleri yaparlar.
Yönetim kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma alanı ve ilgili disiplinlerde çalışan Üniversitenin öğretim
elemanları arasından üç yıl için Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı
ile Müdür ve iki Müdür yardımcısından oluşur. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyeler tekrar seçilebilir. Yönetim
Kurulu Müdürün çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurar ve
bunların görevlerini düzenler.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkezce yapılacak derleme, araştırma, arşivleme, uygulama ve yayım konularındaki projeleri
değerlendirip önerilerde bulunmak,
c) Müdürün, Yönetim Kuruluna sunduğu ilgili bütün işlerde karar almak.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlerini daha etkin ve bilimsel bir
şekilde yürütmek için, göç, nüfus, eğitim, istihdam bilimi ve sosyolojinin ilişki içinde bulunduğu diğer disiplin
dallarında uzmanlıkları olan üç bilim adamı ve Merkezin ihtiyaç duyduğu alanlarda istekleri halinde görevlendirilecek
üç kamu kurumu temsilcisinden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin seçilmesine ve üyeliklerinin sona ermesine, Yönetim Kurulunun salt
çoğunluğunca karar verilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine en az yılda bir kez Müdürün
başkanlığında toplanır ve tavsiye nitelikli kararlar alır. Danışma Kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Toplantılarda salt
çoğunluk aranmaz. Toplantıya üst üste üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

