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YÖNETMELİK

İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan

İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına,
yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�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) Danışma Kurulu: İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkez�n müdür yardımcısını,
d) Rektör: İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörünü,
e) Senato: İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� Senatosunu,
f) Ün�vers�te: İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�n�,
g) 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 şunlardır:
a) Tarıma, ormanlara, su ve enerj� kaynaklarına, ekonom�k, sosyal ve kültürel etk�lere kadar, �kl�m değ�ş�kl�ğ�

kapsamına g�ren tüm alanlarda ulusal ve uluslararası, d�s�pl�nler arası, teor�k ve/veya uygulamalı araştırmalar yapmak,
araştırmaların sonuçlarının karar ver�c�lere ve son kullanıcılara ulaşması �ç�n faal�yetlerde bulunmak.

b) İkl�m değ�ş�kl�ğ� ve etk�ler� alanındak� b�l�msel faal�yetler� desteklemek, sunmak ve yayımlamak.
c) İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n/değ�ş�m�n�n gelecekte yaşam ve farklı sektörlere yapab�leceğ� etk�ler� bel�rlemek.
ç) Ulusal ve uluslararası platformlarda �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� konularda yer almak, �lg�l� kuruluşlarla

�şb�rl�ğ�n� arttırmak veya karar ver�c�lere öner�lerde bulunmak.
d) İkl�m değ�ş�kl�ğ� ve etk�ler� konusunda kamu kurumları veya özel sektörden �lg�l�ler�, öğrenc�ler� eğ�tmek,

farkındalık arttırıcı kurslar, b�l�msel toplantılar düzenlemek, toplumu bu konuda b�l�msel ver�lerle aydınlatmak ve
b�l�nçlend�rmek.

e) İkl�m değ�ş�kl�ğ� ve etk�ler� konusunda Ülkem�zde ve dünyada yapılan çalışmaları tak�p etmek ve ver�
tabanı oluşturmak, ver� ve araştırmalarda sürdürüleb�l�rl�ğ� sağlamak.

f) Ülkem�zde, ulusal ve uluslararası �lg�l� kuruluşların, �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve etk�ler� �le �lg�l� tüm alanlarda
araştırma, planlama, eğ�t�m, danışmanlık konularında, odak ve �şb�rl�ğ� noktası olmak, karar ver�c�lere b�lg� desteğ�
sağlamak.

g) İkl�m değ�ş�kl�ğ� ve etk�ler� konusunda sorumlulukları olan kurumlarla �şb�rl�ğ� protokoller� �le güç b�rl�ğ�
yapmak, Türk�ye’n�n bu alanda uygulamalı araştırma potans�yel�n� arttırmak.

ğ) İkl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� olarak sera gazı değ�ş�m�, bütçes�, sıra dışı hava olayları, kuraklık, sel, fırtına ve
benzer� konularda, b�l�msel, uygulanab�l�r çözüm öner�ler� hazırlamak, bu konularda �mkanlar ölçüsünde �zleme ve
uyarı faal�yetler� yapmak.

h) İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n tarım, orman, su, enerj� g�b� alanlara etk�ler� �le b�rl�kte bu alanların �kl�m değ�ş�kl�ğ�ne
etk�ler�n� de araştırmak ve çözüm öner�ler�nde bulunmak.

ı) İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n Ülkem�ze ve Dünya’ya yapab�leceğ� etk�ler� araştırmak, çözümler üretmek ve eğ�t�mler
vermek.

�) İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne uyum sağlamak üzere, kaynakların değ�ş�m� neden�yle göçü de ele alan araştırmalar
yapmak ve çözümler sunmak.

j) İkl�m değ�ş�kl�ğ� etk�ler�ne hazırlıklı olmak amacıyla çocuklara, gençlere ve yaşlılara yönel�k özel
programlar hazırlayarak onları uyarmak ve bu konudak� b�l�nc� yaygınlaştırmak.

k) İkl�m değ�ş�kl�ğ� etk�ler�ne uyum sağlamak üzere kr�t�k etk�ler�n gerçekleşmes� durumunda çözümlerle �lg�l�
olarak şeh�r yönet�c�ler�, kamu kurumları, özel sektör �şletmeler�, t�caret erbabı, ç�ftç�ler, tarım, su veya enerj� yönet�m�
�le uğraşanlar �ç�n uzman s�stem yazılımları hazırlamak.

Merkez�n faal�yet alanları



MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) İkl�m değ�ş�kl�ğ� �le tarım, orman, sağlık, çevre, su kaynakları, ekonom�, tur�zm, sosyal ve benzer� tüm

alanların karşılıklı etk�leş�mler� konularında araştırma yapmak, ver� tabanı oluşturmak, ver� anal�z� yapmak, çözümler
üretmek ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�n� tak�p etmek.

b) İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n gelecekte farklı senaryolar kullanılarak modellenmes�n� sağlamak, modellerdek�
değ�ş�kl�kler� küresel ve bölgesel �kl�m değ�ş�kl�ğ� �le �lg�l� tahm�nlere uygulamak, uygulatmak, gel�şt�r�len modeller�
ver�lere sürekl� uygulamak, model sonuçlarını güncellemek ve modeller�n gel�şt�r�lmes� �ç�n araştırmalar yapmak.

c) İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n farklı sektörlere yapab�leceğ� etk�ler� araştırmak.
ç) İkl�m değ�ş�kl�ğ� ve etk�ler� alanında ulusal ve uluslararası �şb�rl�ğ� yapmak, kamu kurumları veya özel

sektör kuruluşları �le ortak projeler gel�şt�rmek, projeler yapmak ve gerekt�ğ�nde b�l�msel toplantılar düzenlemek.
d) Araştırmalardan elde ed�len sonuçları �lg�l�lere ve son kullanıcılara �letmek, b�l�msel yayınlar yapmak.
e) İkl�m değ�ş�kl�ğ� ve etk�ler� konusunda �lg�l� kurum ve kuruluşlara b�l�msel danışmanlık ve eğ�t�m h�zmetler�

vermek.
f) İkl�m değ�ş�kl�ğ�ne etk� yapan sera gazı bütçes�n� ve b�leşenler�n� uluslararası kabul gören yöntem ve

teknoloj�lerle bel�rlemek, ulusal sera gazı bütçes�n�n b�leşenler�n� uygulamalı ve teor�k olarak araştırmak.
g) Ulusal ve uluslararası b�l�msel etk�nl�kler düzenlemek ve sert�f�ka düzey�nde çeş�tl� eğ�tsel programların

açılmasını sağlamak ve yürütmek.
ğ) Merkez�n amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslararası b�l�msel araştırmalar ve �ncelemeler yapmak,

projeler gel�şt�rmek, bu alanlardak� kamu ve özel sektör projeler�ne, proje yönet�m� ve danışmanlık h�zmet� vermek,
bu projeler� yapmak.

h) Merkez�n amaçlarına uygun araştırma gruplarını oluşturmak.
ı) Üret�len çözümler�n yaygınlaştırılmasını sağlayacak �nternet üzer�nden etk�nl�kler hazırlamak.
�) Hazırlanan çözümler�n kullanımını kolaylaştırmak üzere uzman s�stemler hazırlamak.
j) İlg�l� mevzuatla ver�len merkez�n amaçlarına uygun d�ğer çalışmaları yapmak.

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
MADDE 8 – (1) Müdür, Ün�vers�ten�n Uçak ve Uzay B�l�mler� Fakültes� Meteoroloj� Mühend�sl�ğ� Bölümü

veya Avrasya Yer B�l�mler� Enst�tüsünde Merkez�n amaç ve faal�yet alanları �le �lg�l� konularda araştırmalar yapan
kadrolu ve tam zamanlı öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür
aynı usulle tekrar görevlend�r�leb�l�r. Ancak aynı öğret�m üyes� arka arkaya �k� dönemden fazla Müdür olarak
Merkezde görevlend�r�lemez. Müdürün altı aydan fazla görev�n�n başında bulunamaması hal�nde görev� kend�l�ğ�nden
sona erer. Müdür, Merkez�n amaçları doğrultusundak� çalışmaların düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�nden ve
gel�şt�r�lmes�nden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Süres� tamamlanmadan ayrılan veya görevden alınan Müdür yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere aynı
usulle yen� Müdür görevlend�r�l�r.

(3) Müdür, Ün�vers�ten�n Merkezde görevl� öğret�m üyeler� veya görevl�ler� arasından en çok �k� k�ş�y� müdür
yardımcısı olarak bel�rler ve bu k�ş�ler üç yıl süre �le Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Müdür yardımcıları, Müdürün
kend�ler�ne vereceğ� görevler� yapar. Müdürün görev� başında bulunmaması durumunda kend�s�ne müdür yardımcısı
vekâlet eder.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Merkez�n çalışmalarının düzenl� yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
c) Yönet�m Kurulunu ve Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların

gündemler�n� hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
ç) Yönet�m Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.
d) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönet�m

Kurulunun onayı �le Rektörlüğe sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları �le Merkez�n amaç ve faal�yet alanları �le

�lg�l� konularda Ün�vers�tede araştırmalar yapan tam zamanlı çalışan öğret�m üye veya görevl�ler� arasından Rektör
tarafından görevlend�r�len dört üye olmak üzere en fazla yed� üyeden oluşur.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne en az üç ayda b�r kere üyeler�n salt çoğunluğu �le toplanır ve
kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylamalarda eş�tl�k olması durumunda Müdürün oyu �k� oy olarak sayılır. Müdür
gerekt�ğ�nde �lg�l� kurulları olağanüstü toplantıya çağırab�l�r. İlg�l� kurul üyeler� bu toplantılara katılmakla
yükümlüdür.

(3) Yönet�m Kurulu tutanakları, Danışma Kurulu üyeler�n�n �ncelemes�ne açık tutulur, ayrıca bu tutanakların
b�rer nüshası Rektörlüğe �let�l�r.

(4) Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev süres� b�ten üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r.
Süres� b�tmeden görev�nden ayrılan üyen�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere aynı usulle yen� üye görevlend�r�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n amaçları doğrultusunda çalışması ve yönet�m� �le �lg�l� konularda karar almak.



b) Danışma Kurulu üyeler�n�n başvurularını görüşüp karara bağlamak.
c) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şekl�n� vermek ve Rektörlüğe

sunmak.
ç) Araştırma, yayım ve d�ğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak.
d) Merkez faal�yetler� �le �lg�l� çalışma grupları ve kom�syonları oluşturmak.
e) Merkez�n uzun vadel� b�l�msel ve �darî plan ve programını hazırlamak ve değerlend�rmek üzere Rektörlüğe

sunmak.
f) B�l�msel ve �dar� plan öner�ler� gel�şt�rmek.
g) Yönet�m Kurulu tutanaklarının b�r nüshasını Rektörlüğe göndermek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür �le Merkez�n faal�yet alanları doğrultusunda çalışan, bu konularda

Merkeze katkıda bulunab�lecek Ün�vers�te öğret�m üye veya görevl�ler� �le �stekler� hal�nde konuyla �lg�l� d�ğer
ün�vers�te öğret�m üyeler�, kamu kurumları veya özel sektör kuruluşları tems�lc�ler� ve bağımsız araştırmacılar
arasından Yönet�m Kurulunca öner�len ve Rektör tarafından görevlend�r�len en fazla on beş üyeden oluşur. Danışma
Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden ayrılan
üyeler�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere aynı usulle yen� üyeler görevlend�r�l�r.

(2) Danışma Kurulu yılda b�r kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekl� gördüğü takd�rde Danışma Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırab�l�r.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Uzun vadel� b�l�msel ve �dar� faal�yet planlarını değerlend�rerek Yönet�m Kuruluna öner�lerde bulunmak.
b) Merkez çalışmalarına b�l�msel ve �dar� açıdan b�lg�, deney�m ve öner�lerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes� uyarınca, Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel �le karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato

kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


