
 

 

Hisar Okulları İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi  
 Yönergesi   

 
Madde 1: Yönergenin Amacı 
“Hisar Okulları İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi”ni kurmak, merkezin amacını, 
temel hedeflerini, faaliyet alanını, görev ve sorumluluklarını,  işleyişini belirlemek. 

Madde 2: Yetki ve Sorumluluk 
Merkez üyeleri HEV Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir ve Kurucu Temsilcisi ile 
İcra Komitesine rapor eder. Hisar Okullarında insan ve toplum bilimlerine dair araştırma, 
izlenecek politika ve faaliyetlerden  İcra Komitesi sorumludur. İnsan ve Toplum 
Araştırmaları Merkezi, insan ve toplum bilimleri ile ilgili - öncelikle okul içinde, zamanla 
okul dışında yürütülecek proje, araştırma önerileri ile eğitim-öğrenim politikalarıyla ilgili 
stratejileri, öncelikleri ve programlarına dair gerekli çözüm önerilerini Genel Müdür ve 
İcra Komitesine iletir. 
 
Madde 3: Merkezin Amaçları 
Geçmişten bu yana Türkiye eğitim sisteminde Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya, Felsefe, 
Sosyoloji, Psikoloji, Makro Ekonomi, Mikro Ekonomi, Sanat Tarihi), Türk Dili ve Edebiyatı, 
Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Görsel Sanatlar  gibi insan ve toplum bilimlerini kapsayan 
alanlarda disiplinler arasında bütünsel bir anlayış oluşturulamadığından  gerek toplumsal 
algıda gerekse yapılan çalışmalarda tek disiplinlilik hakimdir. Bu noktada öğretmenler, 
öğrenciler ve velileri kapsayacak şekilde okul toplumundan başlayarak sonrasında Türkiye 
genelinde çalışmaları yaygınlaştırmak ve geliştirmek hedeflenmektedir. 
 
İnsan ve Toplum Araştırmaları  Merkezi; 

● İnsan Hakları, 
● İnsani Kalkınma, 
● Sosyal Politikalar, 
● Göç Politikaları, 
● Siyaset Bilimi, 
● Folklorik ve Kültürel Miras, 
● Sanat ve İnsan, 
● Dil Yetisi, 
● Düşünme Becerileri, 
● Cinsel Kimlik, 
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● Kurumsal Kültür, 
● Değerler ve Etik 
● Ekolojik Farkındalık … gibi konularda çalışmayı hedeflemektedir.  

I. İnsan ve Toplum Bilimleri Alanında  Öğretmen Eğitimine Yönelik 
Çalışmalar: 
 

Hedefler ve Faaliyetler:  
1. İnsan ve Toplum Bilimleri Merkezinin çalışma alanları kapsamında okulun profilini  

ve genel algısını ortaya çıkaracak saha araştırması yapmak. 
2. İnsan ve toplum bilimlerini kapsayan derslerde (örnek:  Sosyal bilimler - Türk Dili ve 

Edebiyatı  vb.) disiplinler arası yatay ve dikey, kapsayıcı ilişkilenme alanları ve 
olanakları yaratmak.  

3. İnsan ve Toplum Bilimlerindeki çalışmaları geliştirmeye yönelik eğitim çalıştayları 
düzenlemek.  

4. Okulun tüm paydaşlarıyla İnsan ve Toplum Bilimleri alanında disiplinler arası 
ilişkilenme alanları yaratıp ortak çalışmalar üretilmesini sağlamak.  

5. İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezi çalışmaları doğrultusunda müfredat 
kapsamlarını gözden geçirmek ve ilgili bölümlerle işbirliği içinde çalışmak.  

6. İnsan ve toplum bilimleri kapsamındaki derslerde yatay ve dikey ilişkilendirmeye 
yönelik çalışmaları  destekleyen projeler geliştirmek.  

 
II. İnsan ve Toplum Araştırmaları Merkezinde Öğrencilere Yönelik Çalışmalar: 
 
Hedefler ve Faaliyetler: 
Hisar Okullarında yetişen öğrencilerin toplumsal yaşamda  geleceğin yöneticileri, fikir 
önderleri olacağı düşüncesinden yola çıkarak, okul vizyonu ve misyonu gereği 
öğrencilerimizin İnsan ve Toplum Bilimlerini kapsayan alanlarda kendilerini 
geliştirebilmeleri, sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlara geniş kapsamlı bakabilmeleri, bu 
anlamda  kendilerini geleceğe hazırlayabilmeleri bu merkezin temel hedefi olacaktır.  

1. Hisar toplumunda İnsan ve Toplum Bilimlerini kapsayan konularda  farkındalığı ve 
bilinçlenmeyi artırmak 

2. Öğrencileri bu alanlarda kariyer seçimleri için özendirmek 
3. Öğrencilerin bu alanlarda çalışan girişimcilerle karşılaşmalarını sağlamak.  
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4. Bu konularda bilgi toplamak, anket düzenlemek, verileri incelemek, arşiv 
oluşturmak 

5. Başka okullar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve ortak proje 
geliştirmek 

6. Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve dünyadaki gelişmeleri takip etmek 
7. Alanında uzman kişilerle  Hisar işbirliğini geliştirmek 
8. Konferanslar, seminerler, atölye çalışmaları  düzenlemek.. 
9. Farklı disiplinlerle işbirliği içinde ilerleyecek projeler geliştirmek. 
10. Okul içinde faaliyet gösteren kulüplerle işbirliği içerisinde bulunmak. 
11. Öğrencilere yönelik, okul içi ve okul dışı eğitim ve kamp olanakları sunmak. 

III. İnsan ve Toplum Bilimleri Çalışmalarında Velilere Yönelik Çalışmalar 
 
Hedefler ve Faaliyetler: 

1. Velilerimizin insan ve toplum bilimlerine yönelik çalışmalardan haberdar olmalarını 
sağlamak 

2. Velilerimizin bu alanlardaki çalışmalarda paydaş olmalarını destekleyerek kurumun 
bakış açısının farkına varmalarını sağlamak 

3. Velilere merkez kapsamındaki konulara yönelik seminerler, konferanslar 
düzenlemek ve okuma grupları oluşturmak. 

4. Çocukların ve gençlerin yaşamında insan ve toplum bilimlerinin önemi ve gönüllülük 
esasından yola çıkarak velilerin de paylaşımlara katılmasını sağlamak. 

  
Madde 4: Üyelik 
 
4.1. Merkezin Oluşturulması: Merkezin kuruluşunda görev alacak kişiler Genel Müdür 
ve İcra Komitesi tarafından seçilir ve atanır. Üyeler Sosyal Bilimler, Türk Dili ve Edebiyatı, 
Toplum Hizmetleri, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Görsel Sanatlar bölümleri ile okul 
Kütüphanesini temsil eden kişilerden oluşur. Üyeler eşit oy hakkına sahiptir. Söz konusu 
çalışma grubu Merkez yürütme kurulunun oluşmasıyla lağvedilir. 
4.2. Başkan: Merkez başkanı, Genel Müdür ve İcra Komitesi tarafından 3 yıllığına atanır. 
Yine Genel Müdür ve İcra Komitesinin kararı ile sonraki yıllarda çalışmalarını sürdürebilir. 
4.3. Yürütme kurulu üyeleri:  

a. Merkezin kuruluş esaslarının, amaçlarının belirlenmesi ve yönergenin 
hazırlanmasından sonra K12 bütünlüğünde okul toplumuna duyurularak, 
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merkez yürütme kurulunda görevlendirilmek üzere -gönüllülük esasına 
dayanarak- başvurular alınır.   

b. Yürütme kurulu üyeleri: Okul öncesi (1), ilkokul (2) , Ortaokul (Sosyal Bilimler 
ve Türkçe)  ( 2) Lise [ Sosyal Bilimler Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din ve Ahlak 
Bilgisi (3), Türk Dili ve Edebiyatı (1), Görsel Sanatlar ( 1) , Fen bilimlerinden  
(1)], Kütüphane 1, Toplum Hizmetleri 1 kişi olmak üzere 12 kişiden 
oluşmalıdır. 

c. Üyelik başvurularının; proje içeriklerinin ve ilgi alanlarının dikkate alınarak 
yapılması istenir.  Başvurular, Genel  Müdür ve İcra komitesi tarafından 
değerlendirilir ve atamalar yapılır. Hisar Eğitim Vakfı ve Kurucu temsilcisinin 
onayı ile Merkez faaliyetlerini icra etmeye başlar.  

ç. Yürütme kurulu üyelerinin görev süresi “üç” yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar 
seçilebilir.   

d. Merkez tarafından belirlenen toplantılara yıl içinde mazeretsiz “iki” kez 
katılmayan üyelerin üyelikleri düşer. 

e. Üyeler bir ay önceden yazılı olarak haber vermek koşuluyla istifa edebilirler. 
Geçerli mazereti olması durumunda süre koşulu aranmaz. 

f. Boşalan üyelik, gönüllük esasına dayanarak yapılan başvurular arasından 
HEV, Genel Müdür ve İcra kurulu kararı ile onaylanır.  
 

       Madde 5: Merkezin İşleyişi 
 

a. Merkezin çalışma esası çalışma grubu toplantıları düzenlemek olacaktır. Merkez, 
her ay en az iki kez toplanır. Toplantı günü, saati ve gündemi toplantıdan en az bir 
hafta önce üyelere başkan tarafından yazılı olarak bildirilir. 

b. Merkez, olağan toplantıların dışında, acil bir konu nedeniyle Başkan tarafından 
olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

c. Toplantılar, üye salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir.  
ç. Karar yeter sayısı toplantıda bulunanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşitliği 

halinde Merkez  Başkanı’nın bulunduğu tarafın kararı kabul edilmiş sayılır.  
d. Toplantılarda yazmanlık görevi  her toplantıda bir üye tarafından yerine getirilir. Bir 

sonraki toplantıda kesinleşen tutanaklar Yürütme Kurulu üyelerine iletilir. Alınan 
kararlar Merkez Başkanı tarafından Kurucu Temsilcisi ve İcra Kurulu’na gereği için 
iletilir. 
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e. Merkez tarafından uygulanması planlanan projeleri yürütmek üzere okul içi ve okul 
dışından ilgili ve uzman kişiler Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin  kararı ile 
belirlenecektir. 

f. Proje ve araştırma talebiyle Merkez faaliyetlerine dahil olmak isteyen kişilerin 
çalışmaları yürütme kurulu tarafından onaylanarak merkez tarafından 
desteklenecektir.  

Madde 6: Yürürlük ve Yürütme 
a. Bu yönerge Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.  
b. Yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür. Genel Müdür yönergede ifade edilen tüm 

hükümlerde Kurucu Temsilcisine karşı sorumludur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


