
YÖNETMELİK 

Gazi Üniversitesinden: 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE 
UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
             Amaç 
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan İletişim Araştırmaları ve 

Uygulama Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 
             Kapsam 
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezinin amacına, 

çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine 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) Üniversite: Gazi Üniversitesini, 
             b) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü, 
             c) Merkez: Gazi Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezini, 
             ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü, 
             d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
             e) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu 
             ifade eder. 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Merkezin Amaçları ve Görevleri 

             Merkezin amaç ve görevleri 
             MADDE 5 – (1) Merkezin amaç ve görevleri şunlardır: 
             a) İletişim tarzı ve ilişkilerini incelemek, insanı ve toplumu daha iyi anlamaya katkıda bulunmak, 
             b) Türkiye’de ve dünyada kitle iletişiminin örgütlenme, amaç, süreç, ürün ve sonuçlarının doğasını araştırmak ve 

böylece hem bilimsel hem de toplumsal yarara yönelik bilgi birikimine katkıda bulunmak, 
             c) İletişim ile yakından ilişkili siyasal, toplumsal, kültürel teknik ve ekonomik konularda araştırmalar yapmak, bu 

yolla akademik dünya ve toplumsal politikalar için yararlı bilgiler üretmek, 
             ç) İletişimin doğası ve teknolojik gelişim ile ilgili sürekli izleme ve değerlendirme sistemi kurmak, iletişimdeki 

değişim ve dönüşümleri gözlemek, geleceğe ilişkin plan ve politikaların yapılması ve yapılmış olanların gözden 

geçirilmesine yardımcı olmak, 
             d) İletişim alanında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve profesyonellerin; iş yapış biçimleri, günlük pratikleri, neyi 

nasıl ürettikleri, profesyonelleşmeleri gibi konulardaki iş kalterleri ve etik yapısı, bu yapının oluşması, gelişmesi, 

değişmesi, dönüşmesi kurumlar, profesyoneller ve toplum için ortaya çıkardığı sonuçlar ve anlamları üzerinde sürekli 

çalışmalar yapmak, 
             e) İletişimin örgütsel ve düşünsel yapılarını incelemek, nasıl çalıştığını ve bu çalışmayı belirleyen dinamik 

faktörleri ve bu faktörler arasında etkileşimi bulmak, insanı ve toplumu bilimsel ve yönetimsel bağlamda daha iyi anlamayı 

sağlamak, 
             f) Yukarıda belirtilen konularla ilgili ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyerek bilgi alışverişinde bulunmak, 
             g) İletişimle ilgili araştırmaların basımını, yayınlanmasını teşvik için dergi, broşür,  rapor, derleme ve kitap 

yayınlamak ve bu tür yayınlara destek vermek, 
             ğ) Araştırma ve uygulama gezileri düzenlemek. 
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

             Merkezin yönetim organları 
             MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
             a) Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı, 
             b) Merkez Yönetim Kurulu, 
             c) Merkez Danışma Kurulu. 
             Merkez müdürü, müdür yardımcısı ve görevleri 
             MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı; iletişim bilimleri alanında  uzman öğretim üyeleri 

arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilirler. Müdür Yardımcısının görevlendirme işlemi Merkez 

Müdürünün önerisi üzerine yapılır. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden 

ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü ve 

Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilirler. 
             (2) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 
             a) Araştırma politikalarının belirlenmesini sağlamak, personeli ve araştırmacıları  yönetmek, 



             b) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 
             c) Üniversitenin ilgili birimleri ile görüşmeleri yürütmek, basın-yayın organları ve medya kuruluşları ile ilişkileri 

düzenlemek, 
             ç) Merkezin yürüttüğü araştırmaları düzenlemek ve görev alacak araştırmacıları önermek, 
             d) Çalışma programlarının hazırlanmasını, araştırma programlarının ve projelerinin planlanmasını ve 

yürütülmesini sağlamak, 
             e) Araştırma raporlarının yayınlanmasını sağlamak, 
             f) Merkezin halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek. 
             (3) Müdür Yardımcısı; Merkez Müdürünün görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur ve görevi başında 

bulunmadığı zamanlarda yerine vekalet eder. 
             Merkez yönetim kurulu ve görevleri 
             MADDE 8 – (1) Merkez Yönetim Kurulu;  Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim elemanları 

arasından seçilecek üç olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyeler Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından 

görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevinden 

ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle başka bir üye görevlendirilir. Yeni görevlendirilen üyenin görev süresi diğer üyelerin 

görev süresi ile sınırlıdır. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 
             (2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 
             a) Merkezin yıllık çalışma programını belirlemek ve yürütülmesini sağlamak, 
             b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu karara bağlamak. 
             Merkez danışma kurulu ve görevleri 
             MADDE 9 – (1) Merkez Danışma Kurulu; iletişim araştırmalarında bilgi ve deneyim sahibi kişilerden  oluşur. 

Uzmanlık alanları Merkez Müdürünün önerisi ile Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Merkez Danışma Kurulu, 

Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Üye sayısı en çok on kişidir. Merkez 

Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır. 
             (2) Merkez Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur, tavsiye 

niteliğinde kararlar alır. 
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

             Personel ihtiyacı 
             MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine 

göre Merkez Müdürünün 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 Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 


