Ek-2 Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü ve Rektörlüğe Bağlı Birimlerin Faaliyet
Alanları ve Görevleri Tablosu
ARAŞTIRMA FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİMLER

TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 23/09/1994 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Genel olarak Türk Turizmi ve Balıkesir bölgesindeki Turizmle ilgili her çeşit bilimsel
araştırma ve incelemeler yapmak,
2) Turizm bilincinin ve mesleğinin gelişmesi için kurs, seminer, konferans, uygulama
gezileri ve toplantılar düzenlemek,
3) Çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak bu
kuruluşların düzenleyeceği toplantılara katılmak,
4) Kamu ve özel kuruluşlardan gelecek her türlü proje, fizibilite etüdü, tanıtma taleplerini
karşılamak, Turizm İşletmelerine yönetim konularında danışmanlık hizmeti sunmak,
5) Çalışma alanları içinde Turizm İşletmeciliği ile ilgili laboratuvar, atölye ve uygulama
birimlerinin tesis ve işletme faaliyetlerini yürütmek ve bu konuda ilgili kuruluşlarla
işbirliği yapmak,
6) Turizm konusunda kitap, doküman temin etmek, veri bankası oluşturmak,
7) Turizm İşletmeciliği ile ilgili olarak, Üniversite öğretim elemanları tarafından
yürütülecek araştırma projelerini desteklemek.
BİLGİ İŞLEM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16/02/1995 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel
ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerekli imkanları hazırlamak ve gereğinde
bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek,
2) Araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli bilgisayar alt yapısını hazırlamak, araç ve
gereçleri temin etmek, bunları bölgedeki kurum ve kuruluşların hizmetine sunmak,
3) Kurum içindeki ve dışındaki çeşitli bilgisayar sistemlerinin imal, bakım, onarım ve teknik
hizmetlerini yapmak,
4) Bölgede bilgisayardan yararlanan tüm kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda
araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek,

5) Merkezin, Üniversitenin ve bölgedeki diğer kurum ve kuruluşların bilgi işlem, iletişim ve
bilgi bankası hizmetlerini gerçekleştirmek ve gerekli alt yapısını oluşturmak,
6) Merkezin çalışma alanlarına giren eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme konularında;
seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek,
yayınlar yapmak, gerektiğinde bu konularda ulusal ve uluslar arası kişi ve kuruluşlarla
ortak araştırma ve çalışmalar yapmak,
7) Bilgisayarla ilgili konularda kalifiye eleman yetiştirmek için, eğitim ve öğretim
faaliyetlerinde bulunmak ve başarılı olanlara belge ve sertifikalar vermek,
8) Üniversite Rektörü tarafından verilen, Merkezin çalışma amacına uygun diğer görevleri
yapmak.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11/05/1993 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Öğretim elemanlarını yetiştirme ve oryantasyon planının gerçekleştirilmesine katkıda
bulunmak,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili araştırma ve incelemelerin yapılmasını sağlamak
ve ilgili yayınlar yapmak, iç ve dış yayınları derleyerek bir kitaplık ve dokümantasyon
merkezi kurmak,
3) Öğretimde kullanılmak üzere uygulama alanlarında geliştirilen bilgi ve edinilen
tecrübeleri toplamak ve ders aracı şekline sokmak,
4) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için: kurs, seminer, konferans ve diğer bilimsel
toplantılar ve kongreler düzenlemek,
5) Üniversite ile özel ve kamu kuruluşları arasında danışma, eğitim ve araştırma ilişkileri
kurmak,
6) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunuyla verilecek diğer görevleri yapmak.
BALIKESİR YÖRESİ KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17/07/1998 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Dil, Edebiyat, Tarih ve Halk Kültürü ürünleri ile ilgili araştırmalar yapar ve bu konuda
yapılan başka araştırmalara katkıda bulunur,
2) Araştırma, derleme ve incelemelerle ilgili yayın yapar,
3) Kongre, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri toplantılar düzenler ve düzenlenmiş
olanlara katılır,

4) Kültür, Dil, Edebiyat, Halk Kültürü, Etnografya, Tarih alanlarında yazılı, sözlü, görüntülü
bilgi, belge ve eserleri tespit eder, derler, arşiv ve kütüphane oluşturur,
5) Sergiler açar, yarışmalar ve kurslar düzenler,
6) Balıkesir Üniversitesinin diğer birimleri ile iş birliği yapar, ilgili birimlere eğitim ve
öğretim desteği sağlar,
7) Yurt içi ve yurt dışındaki diğer bilim ve araştırma kuruluşları ile iş birliği yapar.
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04/07/2005 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Ulusal ve uluslararası alanda gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektöre, talep edilen alanlarda her türlü eğitim ve sosyal etkinlikleri örgün eğitim, uzaktan
eğitim, uygulamalı eğitim ve karma eğitim ile gerçekleştirmek,
2) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre iş yeri
hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, ilk yardım, yangın, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve
güvenliği konularında bireylere, kamu, özel kurum ve kuruluşlarına eğitim ve katılım
belgesi düzenlemek ve ilgili alanda danışmanlık hizmeti sağlamak,
3) Kamu, özel sektör, sivil toplum, uluslararası kurum ve kuruluşları ile ihtiyaç duyulan her
alanda ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, çalıştay, konferans, fuar ve benzeri
organizasyonları düzenlemek ve/veya düzenletmek,
4) Ulusal ve uluslararası özel, kamu kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmak,
almak veya danışmanlık hizmeti sunulmasına aracılık etmek,
5) Ulusal ve uluslararası özel, kamu kurum ve kuruluşlarına projeler hazırlamak ve
hazırlatmak,
6) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonunu gerçekleştirmek veya
gerçekleştirilmesine aracılık yapmak,
7) Üniversitenin laboratuvar, kütüphane, sınıf, yüzme havuzu, tenis kortu, açık ve kapalı spor
tesisleri ve diğer eğitim imkânlarını kullanarak Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirmek,
8) Sertifika programları düzenlemek, mesleki eğitim kursları açmak ve sınavlarını
gerçekleştirmek,
9) ğ)Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak,
10) ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngörülen gerekliliklere ve
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslara uyumlu olarak, ulusal ve
uluslararası personel belgelendirme faaliyetlerini yürütmek, sertifikasyon eğitimi
düzenlemek ve adı geçen kurumlardan alınacak sınav gerçekleştirme yetkisi çerçevesinde
sınavlar düzenlemek,
11) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularla alakalı olarak benzeri merkezler, kamu
kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiliğe haiz kişiler ile işbirliği gerçekleştirmek,
Merkezin amaçlarına uygun olarak Üniversitenin yetkili kurullarının kararlarına istinaden
yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak,
12) Merkezde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde Üniversite personelinden hizmet almak.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Genel Kurulunun 15/11/2007 tarihli toplantısında kurulması uygun görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının yürüttüğü program
ve projeleri Üniversite adına yürütmek,
2) Uluslararası ortak eğitim programları ve projelerin Üniversite genelinde uygulanmasını
sağlamak,
3) Çerçeve programları kapsamında maksimum düzeyde kaliteli projeler üretmek ve öğretim
elemanlarının bunlardan faydalanmasını sağlamak,
4) Kültürel, bilimsel ve eğitim konularında Üniversite ile diğer ülkelerdeki örgün ve yaygın
eğitim kurumları arasında işbirliğini geliştirmek suretiyle farklı ülke halklarının yaşam
şeklini ve kültürlerini daha iyi anlamalarını sağlamak,
5) Ortak menfaatler çerçevesinde etkinlikler yürütmek ve Yükseköğretim Kurulundan onay
alınmak suretiyle ikili değişim ve işbirliği protokollerini imzalamak,
6) Ortak bilimsel toplantılar düzenlenmesini ve bu amaçla belli zamanlarda bilim adamı
değişimini koordine etmek,
7) Eğitim kurumları arasında öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı değişimini teşvik
etmek,
8) Diplomalar ve eğitim çalışmalarının karşılıklı tanınması konusunda çalışmalar yapmak,
9) Yapılacak projelerle öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri ve
yeterliklerinin artırılmasını sağlamak,
10) Üniversite öğretim elemanlarını ve öğrencilerini Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları hakkında bilgilendirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak,
11) Avrupa Birliği projelerinden yararlanacak öğretim elemanı ve öğrenciler için oryantasyon
programı hazırlamak ve uygulamak,
12) Yaşam boyu öğrenme ve gençlik gibi uluslararası programlar kapsamında öğrenci,
personel ve gençlik projelerinde yer alacak yararlanıcılar için Balıkesir Üniversitesi
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile birlikte yabancı dil kursları
düzenlemek,
13) Yaşam boyu öğrenme ve gençlik gibi uluslararası programlar kapsamında
gerçekleştirilecek projelerin yararlanıcıları için başvuru duyurularını, yabancı dil ve
mülakat sınavlarını ve yararlanıcıların seçimini yapmak,
14) Yurtdışından Üniversiteye gelecek öğretim elemanı ve öğrencilerin organizasyonunu
sağlamak,
15) Yabancı üniversiteler ile yapılan irtibat seminerlerine ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığının düzenlediği toplantılara katılmak,
16) Üniversite adına bazı meslek dallarına ilişkin özel projeler geliştirmek,
17) İl genelinde resmi ve özel kurum ve kuruluşları eğitim programları ve projeler hakkında
bilgilendirmek,
18) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ve projeleri kapsamında yeni programların
tanıtılması, hazırlanması, yeni gelişmelerin takip edilmesi amacıyla bilgilendirme
toplantıları ve seminerler düzenlemek,
19) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yurtdışındaki üniversite ve
kuruluşlar ile Üniversite arasında gerekli yazışmaları yürütmek ve koordinasyonu
sağlamak,
20) Yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversiteleri ve kuruluşları ziyaret edecek
heyetlerin gezi programlarını koordine etmek,
21) Yurt dışında bulunan ve protokol imzalanan üniversite ve kuruluşların heyetlerinin
Üniversiteye düzenledikleri gezi programlarını koordine etmek,
22) Programlara katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağlanması,
başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması konularını
düzenlemek,

23) Üniversitede programlardan yararlanacak kişilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, rapor
istemek ve değerlendirmek,
24) Türk Ulusal Ajansı tarafından tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için
gerekli sistemi kurmak ve işletmek.
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01/07/2009 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Sağlık alanında, kişi veya kuruluşlardan gelen talepleri değerlendirmek ve araştırma
faaliyetlerinde bulunmak,
2) Yeni teknoloji ve bilgi faaliyetlerini izleyerek, sağlık alanında standartları en üst seviyeye
çıkarmak,
3) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek, nitelikli
sağlık hizmeti sunmak,
4) Öğrencilere sağlık eğitimi konusunda gerekli alt yapıyı hazırlamak,
5) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu sektörü ile özel sektördeki
kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü
görevini üstlenmek,
6) Ulusal ve uluslararası kamu sektörü ile özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin
amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel
görüş ve benzeri hizmetleri vermek,
7) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi,
broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar
düzenlemek,
8) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda
işbirliğini sağlamak,
9) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01/07/2009 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Üniversite tarafından önlisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü ve sürekli eğitim dahil
tüm eğitim-öğretim faaliyetleri ve programları ile topluma, ulusal ve uluslararası kurum
ve kuruluşlara yönelik olarak gerçekleştirilecek programlar kapsamında iletişim ve bilgi
teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve
uygulama faaliyetlerini yürütmek,
2) Üniversitenin iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm
ders ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, araçları sağlamak, altyapı
ve ortamı geliştirmek,

3) Üniversite tarafından düzenlenen uzaktan eğitim ders ve programlarını, uzaktan eğitim ile
ilgili süreçlere ve teknik kurallara uygunluğu açısından incelemek ve bu konuda
Rektörlüğe görüş bildirmek,
4) Üniversite tarafından düzenlenen uzaktan eğitim programlarının başarıyla yürütülmesi
için gerekli koordinasyonu sağlamak,
5) Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine yaymak suretiyle verimini artırmak, bilgiyi
topluma ulaştırmak ve yaygınlaştırmak,
6) Üniversite tarafından yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm envanterin
tutulmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak, iyileştirme ve güncelleme
çalışmalarını yürütmek,
7) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının, uzaktan eğitim alanındaki danışmanlık ve
imkanlardan yararlanma isteklerini, gerektiğinde ilgili birimlerle birlikte projelendirmek
ve yürütmek,
8) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkanları ve bilgiye sınırsız olarak
ulaşabilme özelliklerine dayanarak eğitimin etkinliğini arttırmak,
9) Eğitim-öğretim imkanlarının paylaşılmasını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler
arasında, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve
yardımlaşmayı kolaylaştırmak.
10) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları ve yayınlar yapmak,
11) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yurt içindeki ve yurt dışındaki
kuruluşlarla Rektörlüğün izni ile işbirliği yapmak, Üniversite ile ulusal ve uluslararası
üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve yardımlaşmaya katkı sağlamak,
12) Uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki
bilginin güncellenmesine yardımcı olmak,
13) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve sertifika programları
düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma
benimsetmek,
14) Bilişim teknolojileri destekli uzaktan eğitim faaliyetlerini planlamak, diğer programlarla
işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası eğitim ihtiyaçlarını giderecek uzaktan eğitim
çözümlerini tasarlamak ve yürütmek,
15) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının eğitim programlarını eöğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda
bulunmak,
16) Kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak
öğretim elemanlarını belirlemek, Rektörlük tarafından görevlendirilmesini sağlamak,
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
17) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin
güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek,
18) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan
diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14/03/2012 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Türkiye ve Türkiye dışından getirilecek bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve sergilendiği
botanik bahçesi ile halkımıza, yerli ve yabancı turistlere ve bilim insanlarına hizmet
vermek.
2) Balıkesir Bölgesi bitkileri başta olmak üzere, ekonomik değeri olan ve/veya dar yayılışlı
Türkiye’ye özgü bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, bu bitkilerin korunması ve
gelişmesine destek olmak ve bu bitkileri ziyaretçilere tanıtmak.
3) Üniversitenin ilgili bölümlerindeki lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan
ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.
4) Botanik bahçesi alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci
yetiştirilmesine destek olmak.
5) Balıkesir bitkileri ile ilgili görsel-işitsel her türlü belgeyi temin ederek, bunlardan
Üniversite elemanlarının, öğrencilerin ve kamuoyunun yararlanmasını sağlamak.
6) Botanik bahçesini açık bir doğa araştırma ve eğitim merkezi haline getirerek, Balıkesir ve
bölgedeki çeşitli düzeydeki okul öğrencilerine doğa sevgisi aşılamak ve bu suretle
çevrenin, doğanın ve bitkilerin korunmasına katkıda bulunmak.
7) Botanik bahçeleri ve ilgili konularda seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, broşür,
dergi, kitap, katalog ve benzeri materyalleri bastırmak ve yayımlamak.
8) Danışmanlık hizmetleri vermek ve bitki temininde çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak.
9) Merkezin kuruluş ve gelişmesine katkı sağlayacak bitki, her türlü bitkisel ürün, basılı
yayın malzemesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
10) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun diğer çalışmaları
yapmak.
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10/07/2013 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Yurtdışında ve yurtiçinde Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak
amacıyla ilgili mevzuat uyarınca şubeler açmak, yabancılara, yurtdışındaki Türk
çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek.
2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin
ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma,
uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.
3) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve
öğretmenlere yönelik kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı
ve rehber yayınlar hazırlamak.

4) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü en güzel şekilde
tanıtmayı teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere
ödüller vermek.
5) Ana dil olarak Türkçe’nin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler
geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla
koordineli çalışmalar yapmak.
6) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji Bölümlerinde uygulanan dil öğretimi
metotlarını geliştirebilmek için çalışmalarda bulunmak.
7) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi
tanıtan film, videokaseti, bantlar hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayınlamak,
yayınlatmak.
8) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf
öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları
düzenlemek.
9) Türk Dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller
arasında karşılaştırılmalı çalışmalar yapmak.
10) Dil öğretimi metotları ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak.
11) Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum
kursları düzenlemek.
12) Çeşitli dillerde çeviriler yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkide
bulunmak.
KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20/11/2013 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının nitelik, tercih edilirlik ve
bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmak vizyonu doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla
kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program, kurs, seminer,
konferans, iş gezileri, istihdam fuarları ve organizasyon önerileri geliştirmek ve
Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve
kontrol etmek.
2) Kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynakları ihtiyacının
Üniversitede öğrenim gören veya görmüş öğrenciler tarafından karşılanmasını sağlamak
amacıyla; üniversite öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve
geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel
özelliklerini, becerilerini, öz değerlerini, eğilim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için
gerekli kariyer danışmanlığı ve diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamak, kariyer
planlamalarını desteklemek.
3) Senato ve Rektörün onayı ile; ulusal, uluslararası kariyer ve istihdam projeleri hazırlamak,
ortak olmak.
4) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi ve benzeri ile
işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzer etkinlikleri planlamak,
düzenlemek veya destek vermek.

5) Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri
konusunda bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme
konularında yardımcı olmak.
6) Merkez programlarına ve hizmetlerine paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı
çalışmalar yapmak.
7) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim
ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
8) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile birimler,
öğrenciler, mezunlar, iş yerleri, işler ve benzeri ile ilgili kariyer geliştirme bilgi yönetim
sistemi oluşturmak ve işletmek.
9) Öğrencilerin ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri konulara ilişkin bilimsel
çalışmalar yürütmek, Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını
yapmak.
10) Mezun ve öğrencilerin girişimcilik bilincini artırmak amacıyla faaliyetler yapmak.
11) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak mesleki işbirliğini artırıcı, istihdam
yaratmaya yönelik staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamı ile buluşturmaya
yönelik faaliyetler ve etkinlikler gerçekleştirmek.
12) Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını teşvik
etmek ve desteklemek.
13) Üniversite bünyesindeki lisans ve lisansüstü düzeydeki kariyer planlama ve geliştirme ile
ilgili eğitim ve öğretim programları ile işbirliği projeleri oluşturmak ve uygulamak.
14) Üniversite mezunlarının üniversite sonrası yaşamlarında da birbiriyle işbirliği, dayanışma
ve ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak.
15) Birimler bazında insan kaynakları veri tabanı oluşturmak.
16) Düzenli olarak işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmek.
17) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet
sonrasını kapsayan ve aday, öğrenci, mezun, çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir
bir bütünsel yaklaşımla ele alarak; Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli diğer
faaliyetleri gerçekleştirmek.
OSMANLI MİRASI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25/12/2013 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.
2) Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimler
ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.
3) Rektörlüğün izni ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları
özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve
yayın yapmak.
4) Danışmanlık hizmeti vermek.
5) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.
6) Osmanlı mirası ile ilgili her türlü eğitim, kurs ve seminer gibi faaliyetleri organize etmek
ve yürütmek.

7) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer
çalışmaları ve Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
İBN-İ HALDUN SOSYAL POLİTİKALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19/02/2014 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Araştırmalar yapmak, yaptırmak ve çalışma konuları ile ilgili raporlar ve politika notları
hazırlamak.
2) Rektörün izni ile ortak ilgi ve çalışma alanlarına sahip ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak suretiyle, araştırma-geliştirme faaliyetleri, projeler,
pilot çalışmalar yürütmek, sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları hazırlamak ve
vermek; ulusal ve uluslararası kongre, seminer, toplantı, konferans, panel, sempozyum ve
benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılmak.
3) Akademisyenler ve Üniversitede öğrenim gören öğrencileri, ilgili alanlarda araştırma
yapmaya yöneltmek, araştırmalarını yönlendirmek, desteklemek ve gerektiğinde, bu
amaçla yapılacak öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerine destek olmak.
4) Sosyal politikalar ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasını,
tez çalışmaları yapılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca uygun
şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.
5) Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak, ulusal ve uluslararası fon ve hibelerden yararlanmak üzere araştırma teklifleri
hazırlamak ve sunmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlarca açılan araştırma ve geliştirme
projelerine katılmak ve bu projeleri yürütmek.
6) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde; Türkçe veya yabancı
dillerde görsel, işitsel, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak; araştırma sonuçlarını kitap,
dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri yayım araçları aracılığı ile yaymak.
7) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve projeleri teşvik amaçlı, ödüllü yarışmalar
düzenlemek.
8) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetleri düzenlemek ve bu faaliyetlere katkıda
bulunmak.
9) Sosyal politika alanında danışmanlık hizmetleri vermek.
10) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkanlarının tanıtımını yapmak.
11) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları
oluşturmak.
12) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer
faaliyetlerde bulunmak.

MANEVİ-PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19/02/2014 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.
2) Üniversitenin ilgili birimleri ile diğer resmi ve özel kurumlar ile işbirliği ve ortak
çalışmalar yapmak.
3) Dekanlığın izni ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları
özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve
yayın yapmak.
4) Konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.
5) Manevi-psikolojik danışmanlık ile ilgili her türlü sertifikalı veya sertifikasız eğitim, kurs
ve seminer gibi faaliyetleri organize etmek ve yürütmek.
6) Uygulamalı manevi-psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.
7) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer
çalışmaları ve Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
YENİLENEBİLİR
ENERJİ
ARAŞTIRMA MERKEZİ

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME,

UYGULAMA

VE

Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18/06/2014 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Yenilenebilir enerji alanında yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversite ve Türkiye’deki
enerji konusundaki AR-GE faaliyetlerinin merkezî bir koordinasyon içerisinde
yürütülmesine yardımcı olmak.
2) Ülkemizde enerji politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar
yapmak; sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için sürdürülebilir enerji temininin
sağlanması konusunda projeler yürütmek.
3) Enerji ve çevre ilişkileri konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve enerji
kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması konusunda çalışmalar yapmak.
4) Yenilenebilir enerjiler konusunda gerekli araştırmalarda bulunmak ve yeni projeler
geliştirilmesine katkıda bulunmak.
5) Petrol, kömür, doğal gaz, odun ve benzeri geleneksel enerji kaynaklarının daha verimli ve
etkin kullanılmasının sağlanması yönünde çalışmalar yapmak.
6) Enerji konusunda dokümantasyon merkezi oluşturarak, ulusal ve uluslararası kuruluşların
kaynaklara erişebilmesi için olanak sağlamak.
7) Üniversite ile enerji tüketiminin yoğun olduğu sanayi, turizm, tarım, sağlık ve çevre
sektörlerinin işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek.

8) Üniversitede enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek; ulusal
veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminerler düzenlemek; kamuoyunu enerji
konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.
9) Gerek kamu gerekse özel sektörün enerji ile ilgili isteklerini projelendirmek, verilen
projeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak; bilimsel faaliyetlerin yürütülmesini
sağlamak.
10) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini
geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde
bulunmak.
11) Üniversitenin ilgili birimleri/bölümleri ile işbirliği yaparak enerji konusunda her düzeyde
öğrenci, öğretim elemanı ile diğer personelin eğitimlerinde yardımcı olmak.
12) Enerji konusunda gerekli laboratuvar ve birimleri kurmak, geliştirmek.
13) Üniversitede ilgili bölümler arasında enerji konusunda yapılan araştırma ve geliştirme
çalışmalarını yönlendirici ve birleştirici düzenlemeler yapmak.
14) Üniversitede veya yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde, enstitülerde ve
araştırma merkezlerinde enerji konusunda yapılan araştırmaları izlemek, bu konularda
bilgi edinmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak.
15) Balıkesir ve çevresindeki yerel enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan
yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
16) Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği
yapmak.
BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24/06/2015 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve projeler ile kamu ve özel kişi ve kuruluşların
ihtiyacı olan test ve ölçümleri yapmak, bilimsel görüş ve danışmanlık hizmeti vermek.
2) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
3) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.
4) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel konulardaki tecrübelerini artırmak için uygun
fırsatlar oluşturmak.
5) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
6) Patent, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme, danışmanlık
ve destek birimi oluşturmak.
7) Bilim ve teknoloji ile ilgili belgeli eğitim programları düzenlemek.
8) Merkezin amaçları çerçevesinde sair faaliyetlerde bulunmak.

DENEY HAYVANLARI ÜRETİM, BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16/11/2016 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
1) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları
teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin
yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda
danışmanlık hizmeti sağlamak,
2) Merkezde deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü araştırma ve uygulamanın, etik
kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi
için gerekli altyapıyı kurmak, geliştirmek ve çalıştırmak,
3) Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının
yürürlükteki mevzuata ve uluslararası standartlara uygun olarak üretimini ve bakımını
yapmak,
4) Deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğrenim olanaklarını sağlamak, deney hayvanları
üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs ve
konferanslar düzenlemek,
5) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim
dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek,
6) İlgili araştırma ve uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
7) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları
yapmak.

BURSLU ÖĞRENCİLER MERKEZİ
Kuruluş:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18/02/1998 tarihli toplantısında kurulması uygun
görülmüştür.
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
Balıkesir Üniversitesi bünyesinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullarda eğitim ve öğrenim gören
Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk, Müslüman ve Akraba Toplulukları öğrencilerinin Türkçe
bilgilerini geliştirmek, sosyal, kültürel sorunlarını çözmek, bu amaca uygun programlar hazırlayıp
uygulamak, bulundukları okullardaki ders programlarında karşılaştıkları zorlukları gidermek,
TÖMER’le işbirliği yaparak öğrencilere Türkçe kursları düzenlemektir. Ayrıca 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanunuyla verilecek diğer görevleri yapmaktır.

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
Üniversitemiz Birinci sınıflarında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5/i maddesi uyarınca
okutulması zorunlu ortak derslerden biri olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin
yürütülmesi, Bölümün temel amacıdır. Bu sayede Üniversitemiz öğrencilerinin Atatürkçü
Düşünce Sistemi ile Atatürk ilke ve İnkılâpları doğrultusunda ülkelerine yararlı iyi birer vatandaş
olarak yetişmelerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Ayrıca Atatürkçü düşünceyi, Atatürk
İlke ve İnkılâplarını bilimsel yollardan araştırmak, yaymak ve tanıtmak amacıyla konferans,
seminer ve paneller düzenlenmesi ve bilimsel yayınlar yapılması da Bölümün amaçlarındandır.

ENFORMATİK BÖLÜMÜ
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
Bölüm, enformasyon teknolojilerini üniversite içinde ve dışında yaymak için oluşturulmuş olup,
Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı tüm fakülte ve yüksekokulların ders programlarında yer alan
Bilgisayar Donanımı ve İşletim Sistemleri dersinin planlanması ve yürütülmesine yönelik
faaliyetlerde bulunur. Ayrıca bölümde büyük kitlelere bilgi aktarmada kullanılan "Uzaktan
Eğitim" teknolojilerinin üniversite bünyesinde hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalar
sürdürülmektedir.

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
Faaliyet Alanları ve Görevleri:
Türk Dili Bölümü’nün temel görevi Üniversitemiz birinci sınıflarında 2547 Sayılı Yüksek
Öğretim Kanunu'nun 5/i maddesi uyarınca okutulması zorunlu ortak derslerden biri olan Türk
Dili dersinin yürütülmesini sağlamaktır. Bölüm, buna bağlı olarak Üniversitemize bağlı Yüksek
Okul, Meslek Yüksek Okulu ve Fakültelerde, Türk Dili derslerini verecek öğretim elemanlarının
görev dağılımını yapmakla yükümlüdür. Türk Dili Bölümü bu asli görevlerinin yanı sıra dil
bilincini yaymak amacına bağlı olarak bilimsel etkinlikler de düzenleyebilmektedir.

