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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TOPLUM, SAĞLIK, DAVRANIŞ VE ÖNLEM ALMA ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesi Toplum, Sağlık, Davranış ve
Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan, Bahçeşehir
Üniversitesi Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 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: Bahçeşehir Üniversitesi Toplum, Sağlık, Davranış ve Önlem Alma Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Bahçeşehir Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bahçeşehir Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyetleri
Merkezinin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplumun ruh sağlığını koruma amaçlı ve gençleri madde
istismarı da dahil olmak üzere ruh sağlıklarına zarar verecek davranışlardan ve üreme sağlığını tehdit
eden davranışlardan korumak için sosyal bilimler ve sağlık bilimlerinin interdisipliner bir anlayışla
yürüteceği bilimsel araştırmalar, uygulamalı çalışmalar, ilgili alanlarda gereken eğitim çalışmaları ve
toplumsal farkındalık yaratma faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında yürütmektir.
Merkezin görevleri
MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:
a) Sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında disiplinler arası çalışmalar yürüterek gençlerin
beden ve ruh sağlığını riske atacak davranışlarının toplumsal ve psikolojik kökenlerini anlamaya ve
açıklamaya yönelik araştırma ve uygulama projeleri ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirmek ve
uygulamak.
b) Türkiye nüfusunun yaklaşık % 49’unun 25 yaşın altında olduğu bir toplumda; ruh ve beden
sağlığını riske atacak davranışları engelleme çalışmaları ile toplum sağlığına hizmet edecek bilimsel ve
uygulamalı faaliyetler yürütmek.
c) Sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında disiplinler arası çalışmalar yürüterek gençlerin
beden ve ruh sağlığını riske atacak davranışlarının toplumsal ve psikolojik kökenlerini anlamaya ve
açıklamaya yönelik araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek.
ç) Türkiye’de gençlerin madde kullanımı, madde istismarı, suç işleme eğilimi, ruh ve beden
sağlıklarını ve üreme sağlıklarını riske atacak davranışlardan korunmak için farkındalık kazanmalarını

sağlayıcı faaliyetler yürütmek ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde uygulamalı proje ve eğitim
faaliyetlerinde koordinasyon sağlamak.
d) Teorik ve uygulamalı çalışmalar ile toplum sağlığı ve ruh sağlığı alanında politika yürüten
kurumlara veri ve bilgi sunmak, ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara da destek olmak.
e) Toplum sağlığı ve risk önleme alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yapmak.
f) Madde kullanımı ve istismarı ve halk sağlığı alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ile ortak
bilimsel çalışmalar, uygulamalı projeler ve eğitim faaliyetleri yürütmek.
g) Ruh ve beden sağlığını riske atacak her türlü davranışı önleme alanında çalışacak uzmanların
eğitim çalışmalarını yürütmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi
sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri/görevlileri arasından
bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi
başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına vekalet bırakır. Vekaletin süresi altı ayı geçemez.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.
c) Personel ihtiyacını belirlemek, yönetim kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına
sunmak.
ç) Merkezin çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre
sunmak.
e) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.
f) Araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (Değişik:RG-23/9/2016-29836)
(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim üyeleri/görevlileri arasından, Rektör tarafından
üç yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.
Yönetim Kurulu yılda en az üç kere toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün
yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez Yönetim Kurulu
toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek.
b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim
projelerini görüşüp karara bağlamak.
c) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunca Merkezin faaliyet alanlarında çalışan,
tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Rektör tarafından
görevlendirilen üyelerden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden
görevlendirilebilirler.
(3) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır.
(4) Müdür, gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak,
görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen
amaçlar doğrultusunda, Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş ve önerilerini Müdüre ve Yönetim
Kuruluna sunmaktır.
Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
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