
Hedefler: 

 Avrupa bölgesi ve cȩvresi konusunda sȩhir ve bölge ölcȩğinde toplumsal, kültürel, iktisadi ve 

tarihsel arasţırmalarda kullanılan kaynak ve yöntemler konusunda danısm̧anlık yapmak. 

 Arasţırma, inceleme, gelisţirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kurulus ̧ve 

kisi̧lerle etkin iletisi̧m kurarak bu alandaki ca̧lısm̧aları desteklemek. 

 Merkezin amacļarında belirtilen konularda Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birlesm̧is ̧Milletler 

ve AGIṪ kararlarını ve raporlarını izlemek, kamuoyu arasţırmaları, anketler, istatistiksel ve 

saha ca̧lısm̧aları tasarlamak, gelisţirmek ve uygulamak. 

 Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası resmi ve özel 

kurum ve kurulusļar ile Merkezin amacı doğrultusunda is ̧birliğinde bulunmak, ortak 

arasţırmalar ve ca̧lısm̧alar düzenlemek, uygulama ve arasţırma projeleri hazırlamak, bu 

projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu 

amacļa gerektiğinde geci̧ci ya da sürekli ca̧lısm̧a grupları ve komisyonlar olusţurmak. 

 Merkezin kurulus ̧amacına uygun olarak yurt ici̧nde ve yurt dısı̧nda yayımlar yapmak, bu 

amacļa yapılan yayımları desteklemek, yine amac ̧doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel 

kurum ve kurulusļarla ortak projeler gelisţirmek ve bu projelere katkı sağlamak amacıyla yurt 

ici̧ ve yurt dısı̧ kaynaklardan maddi destek sağlamak ici̧n ca̧lısm̧alar yapmak. 

 Kurulus ̧amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arsi̧vi olusţurmak; ayrıca 

kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak. 

 Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora ca̧lısm̧alarını tesv̧ik etmek, 

program acm̧ak üzere Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile is ̧birliği yapmak. 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, ca̧lısţay ve paneller 

düzenlemek. 

 Avrupa ca̧lısm̧aları ile ilgili ulusal ve uluslararası yaz okulu, kurs ve sertifikalı eğitim 

programları düzenlemek. 

 Avrupa ca̧lısm̧aları arasţırmaları ve uygulamalarının gelism̧esi ve ilerlemesi ici̧n ödüllü 

yarısm̧alar düzenlemek; Merkezin amacļarı arasına giren konularda faaliyet gösteren 

Üniversite birimlerinin AB destekleme programlarına katılımını sağlayan ca̧lısm̧alar yapmak. 

 Kurulus ̧amacına uygun olarak yurt ici̧ ve yurt dısı̧ kurulusļar ile gercȩk kisi̧lerin istekleri 

üzerine raporlar hazırlamak, danısm̧anlık ve bilirkisi̧lik hizmetleri vermek. 

 Yurt ici̧ ve yurt dısı̧ndan Merkezin ilgi alanına giren konularda ca̧lısa̧cak arasţırmacılar kabul 

etmek. 

 Merkezin kurulus ̧amacına uygun olarak, yurt ici̧ ve yurt dısı̧nda kamu, yerel yönetim ve sivil 

toplum kurulusļarınca desteklenen arasţırma ve uygulama projelerini üstlenmek, bu 

kurulusļarla arasţırma projelerinde ortak olarak yer almak ve is ̧birliğinde bulunmak 

 Merkezin kurulus ̧amacına uygun basķa ca̧lısm̧alar yapmaktır. 

 


