İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENME DESTEK BİRİMİ (ÖDB)
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenme Destek
Biriminin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Birimin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen:
a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,
b) Birim (ÖDB): İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenme Destek Birimini,
c) Müdür: Birimin Müdürünü,
d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) Yönetim Kurulu: Birimin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Birimin Amacı ve Faaliyet Alanları
Birimin Amaçları
MADDE 5 – Birimin amacı,
a) İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce programlarındaki Uluslararası Öğrencilerin İngilizce,
Matematik, Bilgisayar ve Fizik gibiderslerde dil sorunları nedeni ile yaşadıkları problemleri
tespit etmek,
b) Bu öğrencilerin derslerde yaşadıkları bu sorunları gidermek amacı ile ek dersler düzenlemek,
c) Ek dersleri verecek yeterlilikte Araştırma Görevlileri ve Öğrencileri temin etmek,
d) Derslerin etkilerini ölçmek için öğrencilerin bu derslerdeki başarı grafiklerini çıkarmak ve
memnuniyet anketleri yapmak.
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Faaliyet alanları
MADDE 6 – Birim, bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen amacına ulaşabilmek için
aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) İstanbul Aydın Üniversitesinde İngilizce eğitim veren programlardaki Uluslararası
öğrencilerin başarılarını tespit etmek,
b) Birinci sınıfa devam eden Uluslararası öğrencilerin İngilizce, Matematik, Bilgisayar ve Fizik
gibi temel derslerinde İngilizce desteği vermek.
c) Bu dersleri verecek Araştırma Görevlileri ve Öğrencilerin ilgili Fakültelerden temini için
araştırma yapmak ve bu konudaki yeterliliklerini ölçmek,
d) Eğitim Fakültesinin Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile ortak çalışmalar yaparak bu eğitimin
başarısını ölçmek,
e) Öğrencilere geri bildirimde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Birimin Yönetim Organları ve Görevleri
Birimin yönetim organları
MADDE 7 – Birimin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim
elemanları içinden üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür Başkanın onayı ile yeniden
görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün teklifi ve
Başkanın onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi de üç
yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı
aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – Müdürün görevleri şunlardır:
a) Birimin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,
b) Birimi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,
d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak,
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak,
f) Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – Yönetim Kurulu;
a) Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim
elemanları arasından; Müdür dâhil görevlendirilen en az beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da
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altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
yeni üye seçilir.
b) Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür ihtiyaç halinde Yönetim
Kurulunu toplantıya çağırabilir.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Birimin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek,
Rektörlük kanalı ile Mütevelli Heyetine sunmak ve onaylananları yürütmek,
b) Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Birim Müdürlüğüne sunmak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – Danışma Kurulu;
a) Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Birimle ilgili konularda
faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından,
Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına seçilir. Danışma Kurulu azami on beş üyeden oluşur.
Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık eder.
b) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün
çağrısı üzerine toplanır.
Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Birim tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Birim
Müdürlüğüne değerlendirmelerini aktarmak,
b) Bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Birim
Müdürlüğüne sunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.
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