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YÖNETMELİK

B�run� Ün�vers�tes�nden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ELEŞTİREL DÜŞÜNCE UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; B�run� Ün�vers�tes� Eleşt�rel Düşünce Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına ve bu organların görevler�ne, çalışma şek�ller�ne
�l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; B�run� Ün�vers�tes� Eleşt�rel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına ve bu organların görevler�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) Çalışma b�r�m�: Merkez �ç�nde yer alan araştırma b�r�mler�n�,
b) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
c) Merkez (BEDAM): B�run� Ün�vers�tes� Eleşt�rel Düşünce Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
ç) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
d) Rektör: B�run� Ün�vers�tes� Rektörünü,
e) Ün�vers�te: B�run� Ün�vers�tes�n�,
f) 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; eleşt�rel düşünme, üst düzey düşünme becer�ler�, eğ�t�m felsefes�, felsef�

danışmanlık, felsef� terap� ve çocuklar �ç�n felsefe g�b� felsefe, b�l�m, eğ�t�m ve sanat alanlarında araştırma ve
uygulama yapmak; ün�vers�teler, araştırma ve uygulama merkezler�, s�v�l toplum kuruluşları, kamu ve özel kurumlar
tarafından eleşt�rel düşünce üzer�ne yapılacak olan araştırma ve uygulamaları desteklemek ve koord�nasyonu
sağlamaktır. Merkez, eleşt�rel düşüncen�n yaygınlaştırılması yoluyla eğ�t�m ve toplumdak� temel değ�ş�m� ve eğ�t�m
reformunu teşv�k etmey�; eleşt�rel düşünceye dayalı eğ�t�me ve sosyal reforma katkı sağlayacak yen� yaklaşım,
yöntem, stratej� ve uygulamalar gel�şt�rmey� amaçlamaktadır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Eleşt�rel düşünme, üst düzey düşünme becer�ler�, eğ�t�m felsefes�, felsef� danışmanlık, felsef� terap� ve

çocuklar �ç�n felsefe alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte her türlü �nceleme, araştırma, yayın faal�yet� ve b�l�msel
etk�nl�kler yapmak; yurt �ç�nde ve yurt dışında �lg�l� alanlarda b�l�msel etk�nl�klere katılmak ve bu tür etk�nl�kler�
organ�ze etmek.

b) Eleşt�rel düşünme, üst düzey düşünme becer�ler�, eğ�t�m felsefes�, felsef� danışmanlık, felsef� terap� ve
çocuklar �ç�n felsefe alanlarında çalışma yapan araştırmacı ve düşünürler�n eser ve görüşler�ne da�r araştırmalar
yapmak; bu konularla �lg�l� k�tap, makale, belge, doküman ve d�ğer arş�v malzemeler�n� tesp�t etmek ve tem�n�ne
çalışmak.

c) Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� olarak, yurt �ç� ve yurt dışında araştırma ve eğ�t�m yapan k�ş�, kurum ve
kuruluşlarla �şb�rl�ğ�nde bulunmak; �lg�l� çalışmalar yapan felsefec�, b�l�m �nsanı ve araştırmacılara b�l�msel destek
sağlamak.

ç) Merkez�n faal�yet alanıyla �lg�l� sempozyum, konferans, çalıştay, panel ve benzer� organ�zasyonlar
düzenlemek.

d) Merkez�n faal�yet alanıyla �lg�l� yayınlar yapmak, ver� tabanları ve arş�v oluşturmak; arş�v, kütüphane ve
dokümantasyon merkezler� arasında koord�nasyonu sağlamak.

e) Merkez�n faal�yet alanına �l�şk�n �ht�yaç duyulan kaynakların gel�şt�r�lmes�n� sağlamak, bunun �ç�n gerekl�
�şb�rl�ğ� ve organ�zasyon süreçler�n� oluşturmak ve yürütmek.

f) Merkez�n faal�yet alanına da�r ortaya çıkan gel�şmelerden kamuoyunu ve akadem�k ortamı b�lg�lend�rmek;
bu çerçevede k�ş�, kurum ve kuruluşlara araştırma, �nceleme, danışmanlık ve benzer� h�zmetler sağlamak.

g) Merkez�n faal�yet alanına �l�şk�n projeler üretmek ve bunları gerçekleşt�rmek.
ğ) Araştırmacıların b�l�msel hareketl�l�k ve �şb�rl�ğ�n� teşv�k etmek ve buna katkıda bulunmak.
h) Gerçekleşt�r�lecek çalışmalarla ülkem�z�n ulusal ve uluslararası pol�t�kalarına katkıda bulunmak ve ulusal

ve uluslararası düzeyde eleşt�rel düşünme, üst düzey düşünme becer�ler�, eğ�t�m felsefes�, felsef� danışmanlık, felsef�
terap� ve çocuklar �ç�n felsefeye �l�şk�n araştırmalar ve projeler yapmak.

ı) Farklı b�l�m dalları �le özel veya genel n�tel�kl� ortak araştırmaların gerçekleşt�r�lmes�ne �mkân sağlamak.

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 ve görevler�
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından üç yıl süre �ç�n

görevlend�r�l�r. Müdür tam zamanlı yönet�c� olarak görev yapar. Görev süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
Müdürün altı aydan fazla görev�n�n başında bulunamayacağı durumlarda görev� sona erer.

(2) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkez�, amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Uygulanan programlara ve faal�yetlere �l�şk�n koord�nasyonu sağlamak.
d) 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.
e) Yönet�m Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Çalışma programları hazırlamak, Yönet�m Kuruluna önermek, Yönet�m Kurulunca karara bağlanan çalışma

gruplarını yürütmek, yönlend�rmek ve denetlemek.
g) Oluşturulan çalışma gruplarının faal�yetler�, plan, program ve projeler�yle �lg�l� olarak Yönet�m Kurulunu

b�lg�lend�rmek.
ğ) Eğ�t�m, kurs, çalıştay, kongre, sert�f�ka programı, sempozyum, sem�ner ve benzer� program ve projeler�n

düzenlenmes�n�, yürütülmes�n�, yönlend�r�lmes�n� ve denet�m�n� sağlamak.
h) Personel alımı ve görevlend�r�lmes�yle �lg�l� tekl�fler� Rektöre sunmak.
(3) Müdürün çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere, Müdürün tekl�f� üzer�ne Rektör tarafından, en

fazla �k� müdür yardımcısı görevlend�r�leb�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının da görev� sona
erer.

Yönet�m Kurulu ve görevler�
MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından

görevlend�r�lecek dört üye �le b�rl�kte toplam beş k�ş�den oluşur. Yönet�m Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.
Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev süres� b�ten üye yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne yılda en az �k� defa olağan ve gerekt�ğ�nde olağanüstü toplanarak
Müdür tarafından hazırlanan gündem maddeler�n� görüşüp karar alır. Yönet�m Kurulu üye tam sayısının salt
çoğunluğu �le toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır.

(3) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� eğ�t�m programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının

bel�rlenmes�, eğ�t�m verecek b�r�mlerle gerekl� koord�nasyonun sağlanması konularında kararlar almak.
b) Faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek ve sunulan raporu değerlend�rmek.
c) B�r sonrak� döneme a�t çalışma programının düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek ve sunulan raporu

değerlend�rmek.
ç) Eğ�t�m programları düzenlemek ve bu programların sonunda katılım belges�, başarı belges� ve benzer�

belgeler� düzenleyerek vermek.
Danışma Kurulu ve görevler�



MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkez�n faal�yet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla
Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Ün�vers�te öğret�m elemanları �le �stekler� hal�nde Ün�vers�te dışından, ulusal ve
uluslararası düzeyde faal�yet gösteren k�ş� ve kuruluş tems�lc�ler� arasından Rektör tarafından görevlend�r�len en fazla
on beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üye tekrar görevlend�r�leb�l�r.
(3) Danışma Kurulu, Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak değerlend�rmelerde bulunur ve �st�şar� n�tel�kte

görüş b�ld�r�r.
(4) Danışma Kurulu yılda b�r kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekl� gördüğü takd�rde Danışma Kurulunu

olağanüstü olarak toplantıya çağırab�l�r. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu �le toplanır.
(5) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� değerlend�rmeler yapmak ve öner�lerde bulunmak.
b) Faal�yetler konusunda Yönet�m Kuruluna danışmanlık yapmak.
c) İlg�l� kuruluşlar arasında �şb�rl�ğ� sağlamak ve Merkez faal�yetler� hakkında öner�lerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çalışma b�r�mler� ve görevler�
MADDE 11 – (1) Merkez�n çalışma konularıyla �lg�l� faal�yetler�n ver�ml�l�ğ�n� ve etk�nl�ğ�n� artırmak üzere

proje, yayın, saha araştırmaları, halkla �l�şk�ler g�b� sürekl� veya geç�c� çalışma b�r�mler� oluşturulab�l�r. Çalışma
b�r�mler�, çalışma b�r�m� başkanı veya b�r Yönet�m Kurulu üyes� sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koord�ne
etmek ve yürütmek üzere görevlend�r�len Ün�vers�tedek� �lg�l� personelden oluşur.

(2) Çalışma b�r�mler�; Müdürün tekl�f� ve Rektörün onayıyla kurulur, �lg�l� çalışma b�r�m� başkanı veya
Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�len k�ş� başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla �lg�l�
olarak Müdüre öner�lerde bulunur. Çalışma b�r�mler�ndek� elemanlar, Yönet�m Kurulunca öngörülen süreler �ç�n
Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Müdür, çalışma b�r�mler�n�n faal�yetler�n� �zler ve denetler. Görev süres� dolan
çalışma b�r�m� elemanının görev süres� Yönet�m Kurulunca uzatılab�l�r.

Personel �ht�yacı
MADDE 12 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes�ne göre, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 13 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� Müdüre devredeb�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato ve

Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� B�run� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


