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1. Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve 

Uygulama Merkezi (KATCAM) 1 

KATCAM çatısı altında, Akdeniz Üniversitesi içinde farklı bilim alanlarında bulunan 

akademisyenler ve /veya üniversite dışındaki diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum 

kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

sağlanmasına, kadınların ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik politika ve 

uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayacak bilimsel bilginin üretilmesine olanak 

sağlamak, üretilen bilgiyi başta politikacılar olmak üzere çeşitli toplum kesimlerine 

ulaştırmak, ekonomide kadın istihdamının artırılmasına, kadınların çalışma hayatında 

yönetici pozisyonlarına gelmesi ve karar alma mekanizmalarına dâhil olmalarına, kamusal 

kaynaklardan kadın sorunlarının aşılmasına yönelik faaliyetlere daha fazla kaynak 

ayrılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, kadınları her alandaki hak ve olanakları 

ile bunlara erişim yolları hakkında bilgilendirip, erkeklerle eşit hakları istemek konusunda 

bilinçlendirmeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmaktır.  

 

2. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 2 

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, sosyal politika ve göç alanında bilimsel araştırmalar yapmayı, var olan sorunlara 

çağdaş, alternatif ve bilimsel yaklaşımlar sunan araştırma ve çalışmaları desteklemeyi, bu 

alanda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek işbirliği imkânı yaratmayı; bilim 

insanlarının yürüttüğü sosyal politika ve göç konulu araştırmaların uygulamaya geçirilmesi 

için gerekli adımları atmayı; sosyal politika ve göç konusunda projeler, paneller, 

sempozyumlar ve kongreler düzenlemeyi; sosyal politika ve göç konusunda ulusal ve 

uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bilimsel etkinlikler yürütmeyi; özellikle 

günümüzde deneyimlenen göç sorunlarına ilişkin mevcut teorileri ve bu konuda yürütülen 

çalışmaları yakından takip ederek bu sorunların adil, dürüst, doğru, eşitlikçi bir biçimde 

çözülmesi adına bölgesel yönetimler ile birlikte saha çalışmalarında bulunmayı; sosyal 

politika ve göç konusunda merkezin etkinliklerinin çıktılarını, raporlarını ve sonuçlarını 

erişime uygun hale getirmeyi amaç edinmiştir. 

 

                                                 
1 http://katcam.akdeniz.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
2 http://goc.akdeniz.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 

http://katcam.akdeniz.edu.tr/
http://goc.akdeniz.edu.tr/
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3. Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 3 

21 Mayıs 2018 tarihli ve 30427 sayılı yayınlanan Resmi Gazete ’ye istinaden; küresel ve 

ulusal çapta önem kazanan yaşlılık, yaşlanma ve ileri yaş kavramları üzerine bilimsel etik 

kurallarına uygun etkili araştırmalar yapmak ve bu araştırmalardan doğan bilgileri kaliteli 

uygulamalı hizmet modellerinin oluşturulmasında kullanmak ve ileri yaş ile birlikte gelen 

ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması adına disiplinler arası, sivil toplum kuruluşları, yerel ve 

merkezi yöneticiler ile istişare platformunu oluşturmak yaşlanma ve yaşlılıkla ilgili 

çalışmalardaki verimi arttırmak; bilgi ile yaşlanmanın sağlanması ile aktif, anlamlı ve 

gelişime açık bir yaşlılık dönemi inşa ederek ileri yaştaki kişileri yeniliklere açık, ömür boyu 

öğrenen ve bağımsız bir yaşam sürdürmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak; 

ayrıca teorik bilgilerin paylaşılması adına yazım külliyeleri, sempozyum, kolokyum, 

çalıştay, söyleşi vb. bilimsel toplantıları organize ederek kuşaklar arası bilgi aktarımına 

yardımcı olmak bilgi alışverişine katkıda bulunarak yaşlıların kamusal, toplumsal ve bilimsel 

dünyada temsilinin sağlanmasını amaçlamaktadır. 

4. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 4 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi yönetmeliği 23 Şubat 2020 tarih ve 31048 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Merkezin kurulma amacı, Türkiye’nin sınırları içinde ve dışındaki göç 

hareketlerinin, ulusal ve uluslararası, iç ve dış göç ile beyin göçü ve nüfus olgularının, 

uluslararası iç gücü dolaşımı, uluslararası işgücü hareketleri, uluslararası işgücü piyasası gibi 

göçe ilişkin her türlü eylem ve olgunun demografik, toplumsal, kültürel, eğitimsel, siyasi, 

dini, hukuki ve ekonomik görünümleri üzerine araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler, 

eğitim programları ve ilgili diğer çalışmaları yapmak ve desteklemektir.  

 

5. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 5 

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (Merkez), Ankara Hacı Bayram 

Veli Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 12.04.2020 

tarihli ve 31097 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilmesi ile birlikte kurulmuştur. Ankara Hacı 

                                                 
3 http://yacumer.akdeniz.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
4 https://hacibayram.edu.tr/goc (E.T: 04.08.2021). 
5 https://hacibayram.edu.tr/iham (E.T: 04.08.2021). 

http://yacumer.akdeniz.edu.tr/
https://hacibayram.edu.tr/goc
https://hacibayram.edu.tr/iham
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Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Merkez’in amacı, 

insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak, insan hakları hukuku alanında 

araştırma ve eğitim çalışmaları yürütmektir. Merkez, bünyesinde düzenlenen araştırmalar, 

çalışmalar, toplantılar, yayınlar ve gerçekleştirdiği veya destek sağladığı eğitimlerle, ulusal ve 

uluslararası düzeyde insan hakları hukuku alanına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Merkez, 

bünyesindeki araştırma, çalışma, eğitim ve etkinliklerinde, kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

içinde faaliyetlerini desteklemeyi ve zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Merkez, insan hakları hukuku alanında çalışan ve çalışmayı hedefleyen araştırmacıların 

başvurularını değerlendirerek, misafir araştırmacı statüsüyle, Merkez bünyesinde 

araştırmalarını yürütmelerini ve Merkez kütüphanesinden yararlanmalarını sağlamak 

hedefindedir. Özellikle lisans ve lisansüstü öğrencilerinin insan hakları hukuku alanındaki 

araştırmalarına ve yayınlarına destek ve kaynak sağlayacak türden zengin bir araştırma 

kütüphanesinin oluşturulması Merkez’in öncelikli adımlarından biri olmuştur. Bunların yanı 

sıra Merkez, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katkı ve katılımlarıyla birlikte film gösterimleri, 

kitap incelemeleri ve söyleşiler gibi etkinliklere ev sahipliği yapmayı planlamaktadır. 

 

6. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 6 

Merkezin amacı, kadının toplumsal, iktisadi ve siyasal alanda güçlendirilmesi ve 

toplumsal adaletin sağlanması çerçevesinde kadının sosyal statüsü ve sorunları ile ilgili her 

alanda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır. Kadın 

sorunlarının kaynağı olan temel problemleri etik ve insani değerler ekseninde ele almaya 

yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bilim 

üreten, felsefe yapan, sanatla uğraşan medeniyet kurucu temel unsur olarak kadının öznesi 

olacağı medeniyet çalışmaları gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.  Bu doğrultuda, bu 

alanda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve iletişimi güçlendirmek, 

danışmanlık hizmetleri sunmak, projeler geliştirmek, yapmak ve yaptırmak, yayın 

faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen 

etkinliklere katılmak ve desteklemektir. 

 

                                                 
6 https://hacibayram.edu.tr/kadincalismalari (E.T: 04.08.2021). 

https://hacibayram.edu.tr/kadincalismalari
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7. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (TURK-CE-MER) 7 

Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURK-CE-MER); 05.11.2010 

tarihinde, Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 18.05.2018 tarihinde, Gazi 

Üniversitesinden aktarılan birimlerle birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin 

kurulması üzerine Hukuk Fakültesi ile birlikte Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma 

Merkezi de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devredilen birimler arasında yer almıştır. 

Merkez mukayeseli ceza hukukundaki gelişmeleri ve güncel tartışmaları takip etmek, ulusal ve 

uluslararası alanda ceza hukukuna ilişkin sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözüm yolları 

geliştirmek, ceza hukukuna katkıda bulunmak ve ayrıca Avrupa Birliği ile işbirliğini 

geliştirmek amacıyla bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek ve etkinlikler düzenlemek amacı ile 

kurulmuştur. 

8. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 8 

Merkezin amacı; toplumda oranı hızla artan yaşlı nüfusun ekonomik, sosyal, kültürel ve 

psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal politikaların oluşturulmasına ve planların 

uygulanmasına katkıda bulunmak, toplumsal ve bireysel düzeyde yaşlılık ve yaşlı refahı 

alanında araştırma/eğitim ve uygulamaya yönelik projeler yürütmek ve bunlara dayalı yayınlar 

yapmak, yaşlılar için sürdürülebilir eğitim ve uygulama modelleri geliştirmek, yaşlı bakımı ve 

refahı alanında çalışacak uzmanların yetiştirilmesini sağlamak ve danışmanlık hizmeti 

vermektir. 

 

9. Ankara Üniversitesi Ceza, İnfaz Hukuk ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (CİKAUM) 9 

Merkez, 15 Mart 1997 tarih ve 30008 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren yönetmelik ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 2017 yılında kurulmuştur. 

15 Mart 2017 tarihinden itibaren Merkez Müdürlüğü görevini Prof. Dr. Muharrem ÖZEN 

yürütmektedir. 

                                                 
7 https://hacibayram.edu.tr/turkcemer (E.T: 04.08.2021). 
8 https://hacibayram.edu.tr/yasarhacibayram (E.T: 04.08.2021). 
9 http://cikaum.ankara.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 

https://hacibayram.edu.tr/turkcemer
https://hacibayram.edu.tr/yasarhacibayram
http://cikaum.ankara.edu.tr/
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10. Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 10 

Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, önceleri Ankara 

Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir enstitü olarak kurulmuş daha sonra 2547 sayılı Kanun ve 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin geçici 2. Maddesine göre “Araştırma ve 

Uygulama Merkezine “  dönüştürülerek, 2 Mart 1990 tarih ve 20449 Sayılı Resmi Gazete’ de 

yayınlanarak işlerlik kazanmıştır. 

11. Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHUAM)11 

Merkez, 09.10.2017 tarih ve 30205 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile 

kurulmuştur. Yönetmelik uyarınca bilimsel çalışmalar yürüten araştırma merkezlerinin 

organların oluşumundan faaliyetlerine kadar bütün çalışmaları Ankara Üniversitesi 

Rektörlüğüne bağlanmıştır. Bu bağlamda 1978 yılında kurulmuş Siyasal Bilgiler Fakültesi 

İnsan Hakları Merkezi, Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

şeklinde isim değiştirmiştir. Merkez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi basın bülteni çevirileri, 

karar çevirileri ve kılavuz çevirileri üzerine de çalışmaktadır. 

 

12. Ankara Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(KASAUM) 12 

Merkez, Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve akademik birimlerde kadın ve toplumsal 

cinsiyet çalışmaları akademik alanının gelişmesi için çalışmalar yapmaktır. Bu amaçla; kadın 

Çalışmaları Anabilim Dalının kuruluşunu sağlayarak Kadın Çalışmaları yüksek lisans 

programının 1996′dan bu yana sürdürülmesini destelemektedir. Kadın sorunları ve toplumsal 

cinsiyet çalışmaları alanında öğrenci yetiştirmek, yüksek lisans tezlerinin hazırlanması 

sağlamak yoluyla Türkiye’de akademide kadın çalışmaları alanının yerleşik ve saygın bir 

disiplinler arası alan haline gelmesine katkıda bulunmaktadır. Türkiye’de kadının insan hakları 

ihlallerini önlemeyi ve cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan araştırma, eğitim, politika 

geliştirme ve uygulama projelerinin hayata geçirilmesine danışmanlık ya da uzmanlık 

düzeyinde katkı yapmaktadır. Kadın sorunlarının çözümü ve cinsiyet eşitliğinin kamu 

politikalarına yerleştirilmesini amaçlayan politika, plan, projelerin yönetici, uzman ve 

                                                 
10 http://csaum.ankara.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
11 http://ihuam.ankara.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
12 http://kasaum.ankara.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 

http://csaum.ankara.edu.tr/
http://ihuam.ankara.edu.tr/
http://kasaum.ankara.edu.tr/
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uygulayıcılarına yönelik özel eğitim programları hazırlamaktadır. Türkiye’de toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğinin kaynaklarının araştırılması ve çözüm yollarının geliştirilmesine hizmet 

edecek araştırmaların yapılmasını desteklemekte ve Ankara Üniversitesi bünyesinde yapılacak 

kadın araştırmalarının çoğalmasına katkıda bulunmaktadır. 

13. Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi 13 

Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi 13 Mart 1989 tarihinde (Resmi Gazete: 

13.03.1989 tarih ve 20107 sayılı) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh 

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının girişimleriyle kurulmuş ve 31.01.1991 tarihinde 

faaliyete geçmiştir. 

Merkezin temel amaçlarından biri, otizmli çocukların muayene ve değerlendirmesini 

yapmak, tanı konan çocukların tedavilerinin yapılmasını ve eğitimlerinin düzenlenmesini 

sağlamaktır.  Otizm spektrum bozukluğu tanısı konmuş çocuklara merkezde, çocukların ve 

ailelerin gereksinimlerine göre bireysel oyun terapisi, anne-baba-çocuk psikoterapisi veya 

etkileşim rehberliği yapılmaktadır. Bunun yanı sıra bu çocukların aileleriyle de  görüşmeler 

yapılmaktadır. 

14. Ankara Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 14 

9 Ekim 2017 tarih ve 30205 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmelikle 

kurulmuştur. Merkezin amacı, Yönetmelikte sosyal politika ve göçle ilgili akademik konularda 

araştırma, inceleme, uygulama yapmak ve yaptırmak ve bu çalışmalara katılmak ve 

desteklemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla   işbirliği yapmak, kurslar ve bilimsel 

etkinlikler düzenlemek olarak tanımlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Merkezin etkinlik 

alanları ise şu şekilde düzenlenmektedir: 

 Sosyal politika ve göçle ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği 

yapmak, 

 Sosyal politika ve göç olgusu konusunda, ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel ve 

tanıtıcı etkinlikler, kongre, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek, 

                                                 
13 http://otizm.ankara.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
14 http://spgam.ankara.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 

http://otizm.ankara.edu.tr/
http://spgam.ankara.edu.tr/
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 Sosyal politika ve göç olgusu konusunda araştırmalar ve yayınlar yapmak, bu alandaki 

çalışma ve yayınları desteklemek, 

 Merkezin amacı doğrultusunda danışmanlık faaliyetleri ve projeler yürütmek. 

15. Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(YAŞAM) 15 

Merkezin amacı, Türkiye’de demografik dönüşümün yaşlı nüfus artacak şekilde devam 

edeceği düşünüldüğünde, yakın gelecekte yaşlıların ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal politikaların oluşturulmasına ve planların 

uygulanmasına katkıda bulunmak, makro ve mikro düzeyde yaşlı refahı alanında 

araştırma/eğitim ve uygulamaya yönelik projeler yürütmek ve bunlara dayalı  yayınlar yapmak, 

yaşam dönemi yaklaşımına göre aktif yaşlanmayı ve kuşaklararası dayanışmayı destekleyen 

uygulamalar gerçekleştirmek, emekliliğe uyum çalışmaları yapmak, yaşlılar için sürdürülebilir 

eğitim ve uygulama modelleri geliştirmek, yaşlı bakımı ve refahı alanında çalışacak uzmanların 

yetiştirilmesini sağlamak ve danışmanlık hizmeti vermektir. 

 

16. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (AYBÜ GPM) 16 

Farklı disiplin alanlarının imkânlarından yaralanarak bilimsel ve akademik nitelikte 

faaliyet alanlarına yönelik araştırma yapmak, bunlara yönelik politika ve strateji önerileri 

geliştirmek amacıyla 29320 sayı ve 08.04.2015 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan karar 

uyarınca AYBÜ bünyesinde kurulmuştur.  

Bu kapsamda GPM’nin faaliyet alanları; Türkiye’ye veya Türkiye’den dış ülkelere 

yönelik veya Türkiye’nin içinde meydana gelen göç ve insan hareketliliklerini izlemek, takip 

etmek; bu konularda araştırmalar, projeler hazırlamak, yürütmek ve raporlar hazırlamak; iç, dış, 

zorunlu, gönüllü göçler, kitlesel ve genel insan hareketlikleri, iş ve işçi hareketlilikleri gibi göç 

ve insan hareketliliği olgusunun farklı alanlarında ulusal ve uluslararası kamu-özel kurum ve 

kuruluşlar ile ortak bilimsel ve akademik faaliyetler yürütmek; amaçları kapsamında staj ve 

eğitim faaliyetlerini yürütmek, göç ve insan hareketliliği konularında ulusal ve uluslararası 

kurum ve kuruluşlara danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri hizmetleri vermek; göç ve insan 

hareketliliği konusunda politika karar mekanizmalarına görüş ve önerilerde bulunmak; diğer 

                                                 
15 http://yasam.ankara.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
16 https://aybu.edu.tr/gpm# (E.T: 04.08.2021). 

http://yasam.ankara.edu.tr/
https://aybu.edu.tr/gpm
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ilgili aktörler ile birlikte ortak veya münferit seminer, sempozyum, panel, konferans, çalıştay, 

kongre, forum ve benzeri düzenlemek ve bunlara iştirak etmek; göç ve insan hareketliliği 

konularında arşiv ve kütüphane oluşturmak; yapılan çalışmalar çerçevesinde yerli ve yabancı 

uzmanlara çalışma imkânı sunmak; amacına yönelik sertifika programları düzenlemek.  

17. Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi 17 

Merkezin amacı; Türkiye’de insan hakları ve kadın sorunlarına ilişkin düşünsel açılıma 

katkı vermek için projeler üretecek kadroları yetiştirmeye yönelik, kamuoyunu aydınlatıcı 

eğitim faaliyetlerinde bulunmak, bu konularda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma, inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler 

düzenlemek, katılmak ve desteklemektir. 

18. Galatasaray Üniversitesi Ceza Bilimleri Kriminoloji ve İnsan Hakları 

Araştırma ve Uygulama Merkezi 18 

02.01.2005 tarih ve 25688 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

Galatasaray Üniversitesi Ceza Bilimleri Kriminoloji ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Yönetmeliği ile kurulmuştur. Merkezin başlıca görevleri; uluslararası planda insan hak 

ve özgürlükleri alanındaki gelişmeleri izleyerek ülkemizde de uygulanması için gerekli 

çalışmalarda bulunmak; Türkiye’de ceza bilimlerinin; ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulü 

hukuku, ceza infaz hukuku, milletlerarası ve devletlerarası ceza hukukunun geliştirilmesi 

maksadıyla her türlü çalışmalarda, araştırmalarda, yayınlarda bulunmak; gerek ulusal, gerekse 

uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kurs ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, 

ceza bilimleri alanında mevzuatın geliştirilmesi yönünde gerekli bilimsel araştırma yapmak; 

ceza hukuku araştırmaları yapan diğer milli ve milletlerarası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 

bu faaliyetlerden ulusal düzeyde gerekli faydayı temin etmek amacıyla gerektiğinde ilgili 

bakanlık ve resmi kurumlarla işbirliği yapmak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından 

önerilecek milli menfaatler doğrultusunda araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda 

                                                 
17 http://dekaum.deu.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
18 https://www.gsu.edu.tr/tr/akademik/arastirma-merkezleri/ceza-bilimleri-kriminoloji-ve-insan-haklari-

arastirma-merkezi (E.T: 04.08.2021). 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050102.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050102.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050102.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050102.htm
http://dekaum.deu.edu.tr/
https://www.gsu.edu.tr/tr/akademik/arastirma-merkezleri/ceza-bilimleri-kriminoloji-ve-insan-haklari-arastirma-merkezi
https://www.gsu.edu.tr/tr/akademik/arastirma-merkezleri/ceza-bilimleri-kriminoloji-ve-insan-haklari-arastirma-merkezi
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danışmanlık hizmeti vermek ve amacına ulaşmak için gerekli bilimsel toplantılar düzenlemek, 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak olarak belirlenmiştir. 19 

19. Galatasaray Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) 20 

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim elemanları tarafından 2004 yılında 

kurulmuş olan TAM, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı, sosyal bilimler alanında 

örgütlenmiş bir araştırma merkezidir. TAM sosyal bilim yöntemlerini kullanarak 

gerçekleştirilen alan araştırmaları yoluyla Türkiye’deki ampirik veri dağarcığını geliştirmek, 

toplumsal değişmeleri saptamak üzere araştırmalar yapmak ve yayınlamak; bu alanda yurt 

içinde ve yurt dışında kabul gören ve başvurulan bir araştırma merkezi olmak amacıyla 

kurulmuştur. Ayrıca merkez karşılaştırmalı perspektif taşıyan ortak çalışmalar yürütür; bilimsel 

toplantılar ve eğitim programları düzenler. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmalar ve 

yayımlanan raporlar, Türkiye’deki ve yurtdışındaki üniversitelere, araştırma merkezlerine, 

akademisyenlere ve kamuoyuna açıktır. 

 

20. Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi 21 

Giresun Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOHAM), 

01.04.2019 tarihinde yayımlanan yönetmelikle kurulmuştur.  

Merkezin kuruluş amacı; yurt içinde ve dışında çocuk hakları ile ilgili her alanda 

bilimsel inceleme, araştırma, toplantı, yayın, kültürel projeler ve eğitim çalışmaları yapmak 

şeklinde ifade edilebilir. Ayrıca, konferans ve panel gibi etkinliklerin düzenlenmesinin yanı sıra 

alanda araştırmacıların yetiştirilmesine imkân sağlamak; mevcut sorunları çözüm önerileri ile 

ortaya koymak ve ülkede çocuk hakları kültürünün yaygınlaştırılmasına, çocuk hakları ile ilgili 

politikaların geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak üzere faaliyetlerine devam 

etmektedir. 

21. Hacettepe Üniversitesi Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi 22 

Merkez, Üniversitenin çevre ile ilgili konularda lisans ve lisansüstü düzeyde faaliyet 

gösteren birimlerinin, temel ve uygulamalı araştırmalar yaptıkları yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla 

ve endüstri ile iş birliği yaparak, üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği her yerde bilim-

                                                 
19 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050102-6.htm (E.T: 04.08.2021). 
20 http://tam.gsu.edu.tr/tr/ (E.T: 04.08.2021). 
21 https://cohum.giresun.edu.tr/tr (E.T: 04.08.2021). 
22 http://www.cuam.hacettepe.edu.tr/index.html (E.T: 04.08.2021). 

http://tam.gsu.edu.tr/tr/
https://cohum.giresun.edu.tr/tr
http://www.cuam.hacettepe.edu.tr/index.html
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teknolojiye dönük ve ülke kalkınmasına yönelik çevre ile ilgili etkinliklerde bulunan bir 

kuruluştur. 

22. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi 23 

Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 28. 03. 2001 tarih ve 2001/25 sayılı kararı ile 

önerilen Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yüksek 

Öğretim Kurulu Başkanlığının 22.08.2002 tarih ve 18433 sayılı yazılarıyla uygun görülerek 

kurulmuştur. 

Merkezin amaç ve hedefleri arasında; Çocuk Hakları Sözleşmesinde ifadesini bulan 

çocuk haklarını gündeme getirmek, Sözleşmenin bütünüyle uygulanmasını teşvik etmek, Çocuk 

Hakları Sözleşmesinin Türkiye’de uygulamaya dönüştürülebilmesi için; yasal, idari ve yapısal 

değişikliklerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmak ve itici güç oluşturmak, çocuk 

haklarının sağlanması, uygulanması, korunması, izlenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili politikalar, 

programlar ve projeler geliştirmek, uygulamak ve danışmanlık hizmetleri vermek yer 

almaktadır. 

23. Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi 24 

Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 05.01.2006 tarihli kararıyla Engelsiz Hacettepe 

Komisyonu (EHK) kurulmuştur. Ardından bir araştırma ve uygulama merkezi olarak yapılanma 

çalışmaları devam ettirilmiş ve 18 Ekim 2006 tarihli Üniversite Senatosu kararı ile Hacettepe 

Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak faaliyete geçmiştir. Merkez 

Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak Resmî Gazete’nin 3 Mart 2007 tarihli 

ve 26451 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Merkezin amacı ise hem eğitimine devam eden ve 

çalışan tüm engelli Hacettepelilerin, hem de Türkiye’de yaşayan engelli bireylerin bilgi ve 

becerilerini en etkin şekilde kullanarak eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara 

eşit bir şekilde katılımlarına destek olacak bilimsel araştırmaları ve etkinlikleri gerçekleştirmek 

ve konu ile ilgili geliştirilecek planlamalara, stratejilere ve politikalara katkı sağlamak olarak 

belirlenmiştir. 

                                                 
23 http://www.cohum.hacettepe.edu.tr/tr (E.T: 04.08.2021). 
24 http://www.engelsiz.hacettepe.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 

http://www.cohum.hacettepe.edu.tr/tr
http://www.engelsiz.hacettepe.edu.tr/
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24. Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi 25 

19.10.1999 tarih ve 23851 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Hacettepe 

Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği ile kurulmuştur. 

Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili bölüm, anabilim dallan ve ünitelerinin işbirliği ile gençlik 

çağına özgü gelişimsel özellikleri, psikolojik ve toplumsal sorunları belirlemeye, açıklamaya 

ve çözümlemeye yönelik çalışma ve araştırmalarda bulunmak amacıyla kurulmuştur.  

25. Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi 

(GEBAM) 26 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Geriatrik Bilimler 

Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEBAM), 2000 yılında kurulmuştur. Multidisipliner ve 

akademik bir kuruluş olup, eğitim ve araştırmaya yönelik etkinliklerini öğretim üyelerinin 

gönüllü katkıları ile gerçekleştirmektedir. 

26. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(HUGO)27  

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUGO), geniş 

ve farklı disiplinlerden gelen ekibi ile göçmenlik, mültecilik ve sığınmacılık konularında uyum, 

medya, kimlik, kültür, mülteci hakları, entegrasyon, Avrupalılaşma, İslamafobi, imaj, siyaset, 

sivil toplum, ekonomik faaliyetler, güvenlik, ayrımcılık, din, dil, demografik gelişmeler gibi 

önemli alan ve temalarda kamu araştırmaları yapmayı, projeler ve raporlar hazırlamayı, panel, 

sempozyum ve kongre gibi organizasyonlar düzenlemeyi ve farklı etkinliklerde yer almayı 

amaçlamaktadır. 

 

 

 

                                                 
25 http://www.hugaum.hacettepe.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
26 http://www.gebam.hacettepe.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
27 http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 

http://www.hugaum.hacettepe.edu.tr/
http://www.gebam.hacettepe.edu.tr/
http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/
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27. Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 28 

Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Yükseköğretim Kurulu’nun 19.02.1997 tarih ve 97/6.415 sayılı kararı ve akabinde 16.04.1997 

tarih ve 22966 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak kurulmuştur.   

Merkez, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 1999-2000 döneminden itibaren İnsan 

Hakları Tezsiz Yüksek Lisans programı, 2004-2005 döneminden itibaren de İnsan Hakları 

Doktora programı yürütmektedir. Bugün de süren bu programlardan Doktora programı 

Türkiye’deki ilk ve tek insan hakları doktora programıdır. 

Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müdürlüğü Türkiye’de ve dünyada insan haklarıyla ilgili iki önemli ihtiyacı karşılamak için 

kurulmuştur. Bunlar; insan hakları kavramının ve tek tek insan haklarının içeriğinin 

belirlenmesine katkıda bulunmak ve insan hakları eğitiminde genellikle göz ardı edilen, ama 

insan haklarının en temel boyutu olan etik boyutun bu eğitime katılmasında aktif rol oynamak 

şeklinde belirlenmiştir. Bu amaçlar ışığında Merkez; insan hakları duyarlılığının 

geliştirilmesine, insan hakları alanında bilgi eksikliğinin giderilmesine, insan haklarının etik 

temellerinin gösterilmesine, insan haklarıyla ilgili bilimsel etkinlikler düzenlenmesine, insan 

haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmasına, insan haklarıyla 

ilgili konularda danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmesine ve insan haklarıyla ilgili konularda 

yayınlar yapılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

 

28. Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(HÜKSAM) 29 

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), 

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, üniversite bünyesindeki çeşitli disiplinleri 

kapsayan bir merkezdir. HÜKSAM'ın kuruluşu 18 Haziran 2001 tarihinde 24436 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanmıştır. 

Üniversitenin ilgili bölüm ve birimlerinin işbirliği ile kadın sorunlarına karşı duyarlılık 

geliştirmek, yurt içinde ve dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda yapılan araştırmaları 

                                                 
28 http://www.ihuam.hacettepe.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
29 http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/Default.php (E.T: 04.08.2021). 

http://www.ihuam.hacettepe.edu.tr/
http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/Default.php
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izlemek, duyurmak ve hedeflerimiz çerçevesinde çeşitli alanlarda araştırma yapmak, eğitime 

yönelik faaliyetlerde bulunmak, kadın sağlığı ile ilgili çalışmalara, araştırmalara ve 

programlara, "toplumsal cinsiyet bakış açısı" nın yerleştirilmesi için rehberlik etmek; bu bakış 

açısıyla yürütülmekte olan çalışmaları desteklemek ve geliştirmek görevleri arasında 

sayılmıştır. 

29. İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 30 

İbn Haldun Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (UHAM), 28.10.2018 tarih ve 30579 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak 

kurulmuştur. Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde rol oynayan yargı mensuplarının doğrudan 

başvurabilecekleri bilgi, birikim ve temel kaynakları bir araya getirip ulaşılabilir kılmasıyla 

önemli bir işlevi yerine getirmek, uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanlarında gerekli 

her türlü bilimsel, teorik ve uygulamaya yönelik araştırma projeleri yürütmek ve desteklemek, 

bu alanlarda faaliyet yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirlikleri geliştirmek 

amacıyla kurulan Merkez; aynı zamanda uluslararası hukuk ve insan haklarına ilişkin hukukun 

geliştirilmesi noktasında çalışmalara da imza atmayı amaçlamaktadır. 

30. İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi 31 

Çocuk Çalışmaları Birimi, tüm çocukların görüşlerine değer verilen ve haklarının 

korunduğu bir dünyaya katkıda bulunmak için 20 Kasım 2007’den beri çocuk hakları alanında 

çalışmaktadır. Faaliyetlerini çocukların haklarını bilmesi ve kullanması ile çocuklarla beraber 

çalışan yetişkinlerin çocuk haklarını korumak için güçlenmesi hedefine odaklayan birim, 

çalışma alanları ile ilgili araştırmalar yapıyor; eğitim materyalleri ve modelleri geliştiriyor ve 

yaygınlaştırıyor; aynı zamanda çocukların seslerini duyurabilecekleri araçlar geliştiriyor. 

Çocuk haklarının bilinmesini ve korunmasını sağlamak için çocukları, öğretmenleri, çocuklarla 

çalışan farklı disiplinler üzerine uzmanlaşmış kişi ve kurumları ve karar vericileri 

güçlendirerek; Türkiye’nin çocuk politikasının gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Bünyesinde yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi içinde ve dışında disiplinler arası işbirliğini 

sağlayarak; hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla toplumun ve üniversitenin kaynaklarını 

birleştirme ve harekete geçirmede kolaylaştırıcı rol üstlenmektedir. 

 

                                                 
30 https://law.ihu.edu.tr/uluslararasi-hukuk-ve-insan-haklari-uygulama-ve-arastirma-merkezi/ (E.T: 

04.08.2021). 
31 http://cocuk.bilgi.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 

https://law.ihu.edu.tr/uluslararasi-hukuk-ve-insan-haklari-uygulama-ve-arastirma-merkezi/
http://cocuk.bilgi.edu.tr/
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31. İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi 32 

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi, 2005 yılında İstanbul Bilgi 

Üniversitesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı ortaklığında, Türkiye’de gençliğin ve gençlik 

çalışmalarının görünürlük kazanması ve katılımcılık temelinde daha demokratik gençlik 

politikalarının geliştirilmesi için öneriler tasarlayıp buna yönelik çalışmalar yapmak için 

kurulmuştur. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi çatısı altında 

çalışmalarını yürütmekte olan birimin çalışmaları dört ana program üzerinden 

yapılandırılmaktadır: Ağ kurma ve Kapasite Geliştirme Programı, Modelleme, Araştırma ve 

Savunuculuk Programları. 

 

32. İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 33   

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

Türkiye’de geniş kapsamlı, çok yönlü bilimsel araştırmalar yapmak üzere kurulmuş olan ilk 

göç araştırmaları merkezi olarak bilinmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde 

çalışmalarına 2002 yılında Toplum, Ekonomi, Siyaset Araştırma Merkezine (TESAR) bağlı 

birim olarak başlayan Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 10.05.2005 tarih ve 

25811 sayılı Resmi Gazete’ de tüzüğünün yayınlanması ile kuruluş sürecini tamamlamıştır. 

2005’ten bu yana iç ve dış göç ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.  

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin başlıca amacı, göç konusunda 

çalışan araştırmacılar arasında kurumsal eşgüdüme dayalı dayanışmayı artırmak, yeni 

araştırmalar ve ortak projeler yapılmasını desteklemek ve araştırma sonuçlarının somut 

verilerine dayalı gerçekçi göç politikaları oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. 

 

33. İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 34 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 1999-2000 döneminde, Yükseköğretim 

Kurulu’nun 04.12.2000 tarihli kararı ve akabinde 22.12.2003 tarih ve 25324 sayılı Resmi 

Gazete’ de yayınlanarak kurulmuştur. Merkez’in ve Bilgi Hukuk Fakültesi’nin ‘insan hakları’ 

                                                 
32 https://genclik.bilgi.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
33 https://goc.bilgi.edu.tr/tr/ (E.T: 04.08.2021). 
34 https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/ (E.T: 04.08.2021). 

https://genclik.bilgi.edu.tr/
https://goc.bilgi.edu.tr/tr/
https://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/tr/
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yönelimli olarak 2001 yılında, Bilgi Üniversitesi bünyesinde ve Türkiye’de ilk kez, bir hukuk 

yüksek lisans programında sadece ‘insan hakları hukuku’ başlığı altında tanımlanan derslere 

yer vermiştir.  

Merkez, kuruluşundan itibaren sadece akademik dünyaya hapsolmayan bir akademik 

birim olarak faaliyette bulunmuştur. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne bir aday ülke olma 

statüsünün tanınmasıyla (1999) ilgili gelişmenin yol açtığı, ülke içindeki yapısal dönüşüm 

çalışmalarının da bu çalışmalara katkısı olmuştur. Türkiye’de, özellikle insan haklarının 

korunması ve geliştirilmesiyle ilgili yapısal gelişime katkıda bulunacak bu çalışma ve 

faaliyetler (esasen, insan hakları hukuku eğitim programları), o tarihlerde, Merkez’in öncelikli 

ilgi alanları olmuştur. Bu çalışmalar, kamu yönetimi, toplumsal örgütler ve mesleki oluşumlarla 

işbirliği içinde olmaya özen gösterilerek hazırlanmış ve geliştirilmiştir.  

 

34. İstanbul Gedik Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 35  

İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez 

Yönetmeliği YÖK’ün onayı alınarak Resmi Gazete’nin 25 Kasım 2018 tarihli ve 30606 sayılı 

nüshasında yayınlanmıştır. İstanbul Gedik Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi, yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda olmak üzere engellilik alanında 

bilimsel ve akademik araştırmaların yanı sıra eğitsel, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetlerde 

bulunan akademik bir kuruluştur. 

Merkezin amacı; toplum temelli rehabilitasyon kapsamında engelli bireylerin yaşam 

standartlarını ve bağımsızlık seviyelerini artırmak için araştırma ve uygulamalar yaparak 

onların eğitim-öğretime, sosyal hayata ve kültürel faaliyetlere eşit şekilde katılım haklarına 

ulaşmalarına destek olmak ve bu çalışmalar sonucunda geliştirilecek planlamalara, stratejilere 

ve politikalara katkı sunmaktır. 

35. İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi 36 

T.C. İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Rektörlüğe bağlı olarak 10 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan yönetmelik 

ile kurulmuş bir merkezdir. İnsan haklarının disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve 

                                                 
35 https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/engelli-calismalari-uygulama-ve-

arastirma-merkezi (E.T: 04.08.2021). 
36 https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/insan-haklari-uygulama-ve-

arastirma-merkezi (E.T: 04.08.2021). 

https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/engelli-calismalari-uygulama-ve-arastirma-merkezi
https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/engelli-calismalari-uygulama-ve-arastirma-merkezi
https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/insan-haklari-uygulama-ve-arastirma-merkezi
https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/insan-haklari-uygulama-ve-arastirma-merkezi
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uluslararası mevzuat ve uygulamalar üzerinde yoğunlaşarak, bilimsel yöntemlerle, tanımı, 

korunmasını ve geliştirilmesi, teorik ve pratik uygulamalar bağlamında incelenmesi ile 

uğraşacak olan merkez çıkan sonuçlar üzerinde araştırmalar yapmaya yönelik faaliyette 

bulunur. 

36. İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (KAGİMER) 37 

Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER)’nin amacı 

girişimcilik ve özellikle kadın girişimciliği hakkında araştırmalar yapmak ve girişimci 

yetiştirmeye yönelik eğitim çalışmalarında bulunmak suretiyle lisans, yüksek lisans ve doktora 

seviyelerinde yürütülen derslerin girişimcilik boyutuna akademik katkı sağlamaktır. 

 

37. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi38 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 

08.10.2019 tarihinde kurulmuştur. Merkezin amacı; “insan hakları hukuku ve insancıl hukuk 

alanlarında disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak 

ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve 

geliştirilmesi açılarından, teorik ve pratik alanda araştırma ve çalışmalar yapmak” olarak 

belirlenmiştir.  

Merkezin bünyesinde; insan hakları alanında şehit ve gazi hakları, kadın hakları, çocuk 

hakları, genç hakları, yaşlı hakları, engelli hakları, mülteci, göçmen, sığınmacı hakları, 

dezavantajlı grup hakları, mağdur hakları, üstün yetenekli/zekâlı birey hakları, azınlık hakları, 

yoksul hakları gibi alt birimler oluşturulması planlanıyor. Merkez faaliyetleri kapsamında 

dezavantajlı grupların insan hakları bağlamında farkındalığını arttırmaya yönelik bilimsel ve 

akademik çalışmalar yapılması ve insan hakları alanında ulusal ve uluslararası nitelikte 

konferans, sempozyum, seminer gibi çalışmalar yapılması planlanmaktadır.   

 

 

 

                                                 
37 https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/kadin-girisimciligi-uygulama-ve-

arastirma-merkezi (E.T: 04.08.2021). 
38 https://ihuam.medeniyet.edu.tr/tr (E.T: 04.08.2021). 

https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/kadin-girisimciligi-uygulama-ve-arastirma-merkezi
https://www.gedik.edu.tr/arastirma/uygulama-ve-arastirma-merkezleri/kadin-girisimciligi-uygulama-ve-arastirma-merkezi
https://ihuam.medeniyet.edu.tr/tr
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38. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi 39 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi, Otizm 

Spektrum Bozukluğu (OSB) alanında Tıp, Eğitim ve Psikoloji disiplinlerini birleştirmiş olan 

çeşitli öncü kurumları örnek alarak çalışmalarına başlamıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi, otizm spektrum bozukluğu (OSB) alanında erken tanı 

ve değerlendirme, yönlendirme, aile ve uzman eğitimleri gibi hizmetler sunarak OSB alanında 

yapılan çalışmaları kuramsal ve uygulamalı olarak desteklemeyi ve alanında referans bir 

merkez olmayı amaçlamaktadır. 

 

39. İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi 40 

İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi bilimsel 

çalışmaların geliştirilmesine uygun ortam oluşturulması, çocuk istismarı ve ihmaline yönelik 

korunmaya multidisipliner yaklaşım gerçekleştirilmesi, çocuk hakları savunuculuğunun daha 

etkin ve sürdürülebilir nitelikte yapılabilmesi amacı ile 15.05.2018 tarih ve 30416 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile kurulmuştur. 

 

40. İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 41 

Merkezin amacı, disiplinler arası bir yaklaşımla engelliliğin hak temelli tanıtılması, 

korunması ve bu hakların uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, ulusal ve uluslararası 

alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapma, bilgi ve belge toplama, izleme, iş 

birliği yapma, bilgi ağı oluşturma ve akademik faaliyetlerde bulunmaktır. 

41. İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi42 

İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1997 

yılında kurulmuştur. Merkez, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde Rektörlüğe 

bağlı bir birim olarak etkinliklerini 08.12.2013 tarih ve 28845 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir.  

Merkezin amacı, insan hakları hukukuna disiplinler arası bir yaklaşımla, ulusal ve 

uluslararası hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının 

                                                 
39 https://otam.medeniyet.edu.tr/tr (E.T: 04.08.2021). 
40 https://cocukkoruma.istanbul.edu.tr/tr/_ (E.T: 04.08.2021). 
41 https://enuygar.istanbul.edu.tr/tr/_ (E.T: 04.08.2021). 
42 https://insanhaklari.istanbul.edu.tr/tr/_ (E.T: 04.08.2021). 

https://otam.medeniyet.edu.tr/tr
https://cocukkoruma.istanbul.edu.tr/tr/_
https://enuygar.istanbul.edu.tr/tr/_
https://insanhaklari.istanbul.edu.tr/tr/_
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tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, teorik ve pratik alanda 

araştırma ve çalışmalar yapmaktır. 

42. İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 43 

Türkiye’de ilk defa İstanbul Üniversitesi’nde 4 Ekim 1989 tarihinde kurulan Kadın 

Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Rektörlüğe bağlıdır. 

Merkezin amacı, dünyada ve ülkemizde kadınlar ve kız çocuklarının karşılaştıkları her 

türlü sorunun en aza indirilmesi ve yaşam kalitelerinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi 

amacıyla sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda etkin işleyen kurumsal mekanizmaları tesis 

etmek ve toplumsal kültürün geliştirilmesi için stratejiler ve politikalar geliştirip uygulamaktır. 

 

43. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 44 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi; toplumsal 

rehabilitasyon çerçevesinde engelli öğrencilere ve engelli bireylere yönelik sağlık ve sosyal 

politikalar alanlarında araştırmalar yaparak, bu bağlamda engelsiz üniversite, engelsiz eğitim 

ve sivil toplum kuruluşları ağının oluşturulmasına destek vermek amacıyla İstanbul Yeni 

Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Merkez tarafından kurumsal ve akademik olarak 

aktif ve etkin bir konum sağlayarak, engelsiz projelerin planlanması, projelendirilmesi 

hususlarında ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla süreli ve süresiz iş birliği 

yapılmaktadır. 

 

44. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (YESGUM) 45 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Gerontoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(YESGUM), İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bünyesinde sosyal gerontoloji alanında 

disiplinlerarası çalışma yapan, alanında lider bir şemsiye kuruluştur. Gerontoloji; sosyal 

bilimler, fiziki bilimler eğitim, ekonomi ve politika geliştirme, iletişim, tıp, yönetimsel 

uygulama, kurum ve organizasyonların bakış açılarından yaşlanma sürecini incelemektedir. 

 

 

                                                 
43 https://kadinarastirmalari.istanbul.edu.tr/tr/_ (E.T: 04.08.2021). 
44 https://www.yeniyuzyil.edu.tr/ArastirmaMerkezleriYuvamIcerik/Hakkinda.aspx (E.T: 04.08.2021). 
45 https://www.yeniyuzyil.edu.tr/ArastirmaMerkezleriYesgumIcerik/Hakkinda.aspx (E.T: 04.08.2021). 

https://kadinarastirmalari.istanbul.edu.tr/tr/_
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/ArastirmaMerkezleriYuvamIcerik/Hakkinda.aspx
https://www.yeniyuzyil.edu.tr/ArastirmaMerkezleriYesgumIcerik/Hakkinda.aspx
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45. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi 46 

Merkezin misyonu; yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda 

araştırma yapmak, kadının değerlerinin ve statüsünün geliştirilmesi ile ilgili tüm ulusal ve 

uluslararası örgüt ve birimlerle eşgüdüm sağlamak ve işbirliği içinde bulunmak,   kongre, 

sempozyum, çalıştay, panel, konferans, seminer, kurs ve atölye çalışmaları düzenlemek ve 

çeşitli kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda önerilen projeler ile kişisel araştırma 

projelerini desteklemek ve yürütmektir. 

 

46. Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(Migration Researh Center at Koç University- MiReKoc) 47 

Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Migration 

Researh Center at Koç University- MiReKoc), 2004 yılında İstanbul’da, Türkiye’de ve yakın 

çevresinde, göç çalışmaları alanının geliştirilmesine katkıda bulunmak için kurulmuştur. Bu 

amaçla, Merkez, başlangıçta Türkiye’deki göç konuları ve yurt dışındaki Türkiye kökenli 

göçmenler üzerine araştırma yapmaya odaklanmıştır. MiReKoc, 2010 yılında, Türkiye 

Yükseköğretim Kurulu tarafından göç konularına odaklanan bir araştırma merkezi olarak 

onaylanarak, kurumsallaşmıştır. MiReKoc, hâlihazırda uluslararası araştırma merkezlerinin 

arasında tanınmış bir araştırma kurumu olmasının yanı sıra, Türkiye’deki gelişen göç 

araştırmaları alanında da daha önemli bir rol oynamaya başlamıştır. MiReKoc, Metropolis ve 

Uluslararası Göç, Entegrasyon ve Sosyal Uyum Ağı (IMISCOE) gibi tanınmış uluslararası 

araştırma ve politika ağlarının bir üyesidir. MiReKoc, bu ağlar aracılığıyla daha etkin akademik 

çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.  

47. Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve 

Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) 48 

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi (KOÇ-KAM) 2010 yılının Mart ayında disiplinler-arası bir araştırma ve uygulama 

merkezi olarak kurulmuştur. Aralarında sosyoloji, sosyal psikoloji, hukuk, felsefe, siyaset 

bilimi ve tarihin de olduğu birçok farklı bölümden öğretim üyesi ve araştırmacı araştırmalarını 

paylaşmak, ortak ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yürütmek, toplumsal cinsiyet ve 

                                                 
46 https://ikcukam.ikcu.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
47 https://mirekoc.ku.edu.tr/tr (E.T: 04.08.2021). 
48 https://kockam.ku.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
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kadın konularında üniversite içinde ve dışında bilimsel ve eğitici faaliyetler yürütmek amacıyla 

bir araya gelmektedir. Toplumsal cinsiyet çalışmaları için bir merkez işlevi gören KOÇ-Kam’da 

üstün nitelikli araştırma projelerini destekleyen bir araştırma ödülleri programı ve Koç 

Üniversitesi öğrencilerine yönelik Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı yürütülmektedir. 

Sıklıkla düzenlenen ve ev sahipliği yapılan konferans, panel ve seminer serileri ile birçok 

disiplin ile kesişen toplumsal cinsiyet konulu araştırmalar ilgililer ile buluşturulmakta ve 

akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum aktörleri, sanatçılar ve politika yapıcılar arasında 

toplumsal cinsiyet konularında iletişim teşvik edilmektedir. Genel olarak KOÇ-KAM, 

toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerdeki kültürel veya toplumsal önyargılara bağlı olan 

kalıplar üzerine odaklanmaktadır. 

 

48. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 49 

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 9 Aralık 

2005’te kurulmuş ve 2008-2009 akademik yılında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını 

yürütmeye başlamıştır. Merkez, yaygın eğitim programlarının çerçevesi içinde, bölgedeki 

ilçelerin İnsan Hakları Kurullarının işbirliğiyle, kamu görevlileri için insan hakları ve etik 

eğitimi programları düzenlemektedir. 13 Mayıs 2009 günü, UNESCO ile imzalanan bir 

anlaşmayla, Merkezin bünyesinde bir UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü kurulmuştur. 

Merkez, kuruluşundan bu yana, ikisi ulusal, yedisi uluslararası olmak üzere, “İnsan 

Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar”(2007), “Evrensel Bildirgenin 60. Yılında 

İnsan Hakları” (2008), “Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları 

ve Anayasalar” (2009) ve “Güneydoğu Avrupa’da Kimlikler Sorunu ve İnsan Hakları” (2009), 

“Hukuku Oluşturmada ve Uygulamada Karşılaşılan Etik ve İnsan Hakları Sorunları” (2011), 

“Şiddet ve İnsan Hakları”  (2012), “Olaylara ve İnsanlara İnsan Hakları Bilgisiyle Bakınca” 

(2014), “Değer, Değerler ve Anlam” (2016) ve “Evrensel Bildirgenin 70. Yılında İnsan 

Hakları” (2018) konulu konferansları düzenlemiş ve bu konferansların beşinde sunulan 

bildirileri birer kitap olarak yayımlamıştır. Merkez, kendisinden istenen ya da kendi kararıyla 

bazı insan hakları ihlâlleriyle ilgili, örneğin cezaevlerindeki ölümcül hastalar hakkında, görüş 

bildirmiş; Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezinin işbirliğiyle de “Türkiye İnsan Hakları 

Kurumu Kanun Tasarısı” üzerine bir çalışma yapmış, bu tasarıyı Paris ilkelerine uygun hale 

getirmiş ve önerilerini TBMM Anayasa Komisyonunun ilgili alt komisyonuna bildirmiştir. 

                                                 
49 https://www.maltepe.edu.tr/insanhaklari (E.T: 04.08.2021). 
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49. Maltepe Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 50 

Merkezin amacı, kadın ve aile sorunları alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel 

uygulamalar ve araştırmalar yapmak ve bu tür uygulamalar ve araştırmaları desteklemek, 

akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim 

çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve 

danışmanlık hizmetleri sunmaktır. 

50. Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (SOYAÇ) 51 

Suça sürüklenmiş ve suç mağduru olan çocuklara yönelik rehabilitasyon hizmetlerine 

ilişkin sistemin yenilenmesi, Çocuk Koruma Kanunu ve çocuk adalet sistemine ilişkin sunulan 

hizmetler ile çocuk istismarı ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların 

iyileştirilebilmesine ilişkin uygulamaların amacına ulaşabilmesi için bilimsel temelli 

çalışmalara, yapılan araştırmaların alanın ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için de bizzat alanda 

çalışanlarla iş birliği yapılmasına gerek vardır. Bu amaçla Türkiye’de ilk kez 18 Mart 2010 

tarihinde Maltepe Üniversitesi’nde, 'Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve 

Araştırma Merkezi (SOYAÇ) kurulmuştur. 

SOYAÇ, 14 ülkeden bu alanda çalışan 10 saygın kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu 

“Safe Families Safe Children” (SFSC) Uluslararası Sokak Çocukları Koalisyonunda Türkiye’yi 

temsil etmektedir. SFSC, istismara uğramış çocuklar ve aileleri ile nasıl çalışılması gerektiği 

konusunda terapötik hizmet modelini geliştirmiştir. Bu Model, 2008 Yılında Dünya Bankası ve 

UNESCO tarafından en iyi hizmet modeli ödülünü almış olan ve uluslararası akademik 

çevrelerce de başarısı kabul edilmiş olan bir hizmet modelidir. Model kitapçık haline 

getirilerek, Kasım 2011’de Lord Hannay’in ev sahipliğinde ve Milletvekili Russel Brown’un 

başkanlığında, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyelerinin bulunduğu, Tüm Partiler 

Parlamenterler Grubunda (All Party Parliamentary Group) gerçekleşen toplantılarda, bu konuda 

önemli uluslararası çalışmaları olan akademisyenler ile aralarında UNICEF gibi önemli 

kuruluşların yönetim kurulu başkanları, üst düzey bürokratlar ve İngiliz milletvekillerine 

sunulmuştur. 

                                                 
50 https://www.maltepe.edu.tr/mukcam/ (E.T: 04.08.2021). 
51 https://www.maltepe.edu.tr/soyac (E.T: 04.08.2021). 
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51. Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi 52 

Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yönetmeliği 

28.08.2009 tarih ve 27333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuş olup, amacı 

korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine 

dair uygulama ve araştırmalar yapmaktadır. 

52. Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi 53 

Merkez, Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin 21 Temmuz 2016 tarih ve 29777 sayılı 

Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla kurulmuş bulunmaktadır. Misyonu, Merkez çatısı altında 

üniversite içinde farklı bilim alanlarında bulunan akademisyenler ve /veya üniversite dışındaki 

diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak ülkemizde 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına, kadınların ekonomik statüsünün yükseltilmesine 

yönelik politika ve uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayacak bilimsel bilginin 

üretilmesine olanak sağlamak, üretilen bilgiyi başta politikacılar olmak üzere çeşitli toplum 

kesimlerine ulaştırmak, ekonomide kadın istihdamının artırılmasına, kadınların çalışma 

hayatında yönetici pozisyonlarına gelmesi ve karar alma mekanizmalarına dâhil olmalarına, 

kamusal kaynaklardan kadın sorunlarının aşılmasına yönelik faaliyetlere daha fazla kaynak 

ayrılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, kadınları her alandaki hak ve olanakları ile 

bunlara erişim yolları hakkında bilgilendirip, erkeklerle eşit hakları istemek konusunda 

bilinçlendirmeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmaktır. 

 

53. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 54 

 

Muğla Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 18.11.2018 tarih ve 

30599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle kurulmuştur. Merkezin amaçları 

arasında; hedef kitlenin bilim, sanat, tasarım, dil, spor, kültür vb. alanlardaki eğitim 

faaliyetlerini planlamak ve yürütmek; hedef kitlenin eğitimi amacı ile yeni stratejiler ve 

etkinlikler geliştirmek, bunların değerlendirilmesini yapmak, uygulamak ve paylaşıma sunmak; 

                                                 
52 https://macok.marmara.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
53 https://eskar.marmara.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
54 http://mucem.mu.edu.tr/ (E.T: 04.08.2021). 
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bilim ve toplum ilişkisini etkin kılmak amacı ile hedef kitleyi de içine alacak programlar 

geliştirmek yer almaktadır. 

 

54. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi 55 

07.06.2015 tarihli ve 29379 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak kurulmuş olan Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amacı; 

gençlerin yaşadıkları sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri belirlemek, gençlere yönelik 

olarak sosyal politikalar oluşturmak, gençlerin refahını ve yaşam kalitesini arttırıcı uygulamaya 

yönelik projeler üretmek, gençlere yönelik olarak, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, 

danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek, gençlerin gelişim özelliklerinin, yaşadıkları 

gelişimsel psikolojik ve toplumsal sorunların anlaşılması ve çözümüne yönelik uygulamalarda 

bulunmak amacıyla kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği 

yapmak, Üniversite-sivil toplum işbirliğini destekleyerek ilişkileri güçlendirmek, gençlere 

yönelik olarak kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmak ve Yönetim Kurulu’nun 

kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmaktır.  

Merkezin faaliyet alanları, gençlerle ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 

araştırmalar yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, gençlerle ilgili olarak 

ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize 

etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak, tanıtım 

etkinliklerini koordine etmek, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek, araştırma 

ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmaktır. 

 

55. Üsküdar Üniversitesi Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (AİLEMER) 56 

AİLEMER, Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 20 Aralık 2012’de Resmi Gazete Sayı: 

28503 yönetmeliği ile kurulmuştur. Merkez, ulusal ve sosyal politikalarla uyum içinde, T.C. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığının 

ilgili birimlerinin ortak hedef ve çalışmalarıyla paralel, aile yapısını güçlendirici, refah ve 

bütünlüğünü koruyucu uygulamalı ve akademik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. 

                                                 
55 http://mugamer.mu.edu.tr/tr (E.T: 04.08.2021). 
56 https://uskudar.edu.tr/tr/aile-uygulama-ve-arastirma-merkezi-ailemer-hakkinda (E.T: 04.08.2021). 
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56. Üsküdar Üniversitesi Engelsiz Yaşam Destek Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(ENMER) 57 

Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurulan ENMER (Engelsiz Yaşam Destek Uygulama 

ve Araştırma Merkezi) “dünyanın en ötekileştirilmiş grupları” arasında sayılan engelliler için 

çalışmalar yapmak, üniversite bünyesinde bulundurduğu engelli öğrenciler ve çalışan bireyler 

için eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarını sağlamak 

ve konuyla ilgili planlama ve strateji geliştirmek amacıyla kurulmuş ve çalışmalarına 

başlamıştır. 

57. Üsküdar Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (İHAMER) 58 

İHAMER, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile işbirliği içinde olarak 

Üsküdar Üniversitesi’nin tüm önlisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki akademisyen ve 

öğrenciler ile insan hakları ve eşitlik konulu araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla 

kurulmuştur. İHAMER, Üsküdar Üniversitesi’nde bulunan akademisyen ve öğrencilerin 

akademik gelişimine yönelik olarak insan hakları ve eşitlik konusunda araştırma planlama, 

proje geliştirme ve uygulama ve de kurs-seminer düzenleme gibi çeşitli faaliyetleri disiplinler 

arası bir işbirliği içerisinde yürütecektir. 

58. Üsküdar Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (ŞİDAM) 59 

Üsküdar Üniversitesi ŞİDAM (Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma 

Merkezi) Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü ile Mühendislik ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi Adli Bilimler Bölümünün iç paydaşı olarak; dünyada ve Türkiye'de giderek 

artan çocuk istismarı ve ihmali, engelli ve yaşlı istismarı ve ihmali, şiddet, saldırganlık, 

uyuşturucu ve intihar eğilimleri karşısında çocukların ve ailenin korunmasını güçlendirecek 

sosyal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. 
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