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YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ YAŞAM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Aydın Ün�vers�tes�ne bağlı olarak kurulan İstanbul Aydın
Ün�vers�tes� Engels�z Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına
ve bu organların görevler�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Engels�z Yaşam Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma
esaslarına �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.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Başkan: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet� Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Engels�z Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,

ç) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

d) Mütevell� Heyet�: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�,

e) Rektör: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörünü,



f) Senato: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Senatosunu,

g) Ün�vers�te: İstanbul Aydın Ün�vers�tes�n�,

ğ) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,

h)  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; engell� b�reyler�n bağımsız yaşama koşullarına er�şme ve kent yaşamına
katılab�lmeler� �ç�n m�mar�, sosyal, eğ�t�m-öğret�m, pol�t�ka gel�şt�rme g�b� alanlarda araştırma, proje gel�şt�rme,
toplum farkındalığını artırma, engell� b�reyler�n akt�f olarak �ş yaşamına katılmaları ve �st�hdam olanaklarının
artmasına katkı sağlama ve bu alanda gerçekleşt�r�lecek her türlü faal�yette bulunmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:

a) Engell� b�reyler�n bağımsız yaşama koşullarının sağlanması �ç�n araştırmalar yapmak.

b) Bu çalışmalar kapsamında f�nansal destek bulmak �ç�n f�k�r ve proje gel�şt�rmek.

c) Engell� b�reyler�n kent ve toplum yaşamına akt�f katılımlarını sağlayab�lmek �ç�n çeş�tl� ölçeklerde proje
gel�şt�rmek.

ç) Engell� b�reyler�n akt�f olarak �ş yaşamına katılmaları ve �st�hdam olanaklarının artmasına katkı sağlamak
�ç�n f�k�r ve proje gel�şt�rmek.

d) Engell� b�reyler�n �ş yaşamına katılmaları ve �st�hdam olanaklarının artması �ç�n kar�yer destek h�zmet�
vermek.

e) Engell�lerle �lg�l� olan vakıf, s�v�l toplum kuruluşları, beled�ye merkezler�, ajanslar, araştırma merkezler� ve
benzer� kuruluşlar �le �şb�rl�kler� yaparak ortak projeler gel�şt�rmek ve yürütmek.

f) Engell� b�reylere yönel�k meslek ed�nd�rme ve k�ş�sel becer� gel�şt�rme kursları açmak ve kurs�yerler�n
başarısını sert�f�ka �le belgelemek.



g) Toplum b�l�nc�n� artırmak �ç�n farklı toplum kes�mler�ne sem�nerler vermek.

ğ) Engell�ler�n toplum yaşamına akt�f olarak katılması konusunda mevcut durum, gelecekte yapılab�lecek
�y�leşt�rmeler ve çözüm öner�ler� gel�şt�rmek �ç�n ulusal ve uluslararası b�l�msel toplantılar düzenlemek.

h) Merkez bünyes�nde sürel� yayın ve k�tap yayınları yapmak.

ı) Engell� b�reyler�n sosyal topluma ve �ş yaşamına akt�f katılımında �ht�yaç duyab�lecekler� ps�koloj�k destek
vermek.

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; Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� ve Ün�vers�ten�n tam zamanlı öğret�m üyeler�
arasından, Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür Başkanın onayı �le
yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Müdürün görüşü doğrultusunda; kend�s�ne çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkez�n faal�yet alanı
�le �lg�l� Ün�vers�tede görevl� öğret�m elemanları arasından en çok �k� k�ş�, Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le üç
yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Rektör gerekt�ğ�nde aynı usulle müdür yardımcılarını değ�şt�reb�l�r.

(3) Müdür, görev� başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından b�r�n� vek�l bırakır. Vekalet, kes�nt�s�z
altı aydan fazla sürerse yen� Müdür görevlend�r�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının da görev�
sona erer.

Müdürün görevler�

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek, Yönet�m ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.



b) Yönet�m Kurulunun gündem�n� bel�rlemek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkez�n amaçlarını gerçekleşt�rmeye yönel�k faal�yetler� b�r çalışma takv�m�ne bağlı olarak planlamak,
koord�ne etmek, �lg�l�lere görev tevd� etmek ve gerekl� denet�mler� yapmak.

ç) Merkez�n yıllık bütçes�n� hazırlayarak Yönet�m Kurulunun onayına sunmak.

d) Her öğret�m yılı sonunda ve �sten�ld�ğ�nde Merkez�n genel durumu ve �şley�ş� hakkında rapor hazırlamak,
hazırladığı raporu, Yönet�m Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönet�m Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdürün görüşü doğrultusunda, Ün�vers�ten�n tam zamanlı ve alanla �lg�l�
öğret�m elemanları arasından Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le görevlend�r�len, Müdür dah�l beş k�ş�den oluşur.
Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üye tekrar atanab�l�r. Görev süres�n�n b�t�m�nden önce
ayrılan ya da kes�nt�s�z altı aydan fazla Ün�vers�te dışında görevlend�r�lenler�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere
yen� üye atanır.

(2) Yönet�m Kurulu; Merkez�n eğ�t�m-öğret�m, b�l�msel araştırma, proje, danışmanlık ve yayın faal�yetler� �le
bu faal�yetlerle �lg�l� esasları kararlaştırır. Yönet�m Kurulu ayda en az b�r kez Müdürün çağrısı üzer�ne toplanır.
Yönet�m Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır.

Yönet�m Kurulunun görevler�

MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak; �ht�yaçlar
doğrultusunda gel�şt�rmek, Rektörlük kanalıyla Başkanlığa sunmak ve onaylananları yürütmek.

b) Merkez�n yatırım ve plan tasarısını hazırlamak.

c) Merkez elemanlarının eğ�t�m, uygulama, araştırma, proje, danışmanlık ve yayım konularındak� �stekler�n�
değerlend�r�p karara bağlamak.

ç) Gerekl� hallerde Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� geç�c� çalışma grupları kurmak ve bunların görevler�n�
düzenlemek.

d) Ders, kurs, staj, sert�f�ka, proje ve benzer� hususlarla �lg�l� ön araştırmalar yapmak.

e) Yurt �ç� ve yurt dışındak� kamu ve özel kuruluşlar �le ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel �lke, esas ve
usuller�n� tesp�t etmek.

f) Müdürün, Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� get�receğ� �şler� değerlend�rerek karara bağlamak.



Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� alanlarda b�lg� ve deney�me sah�p
Ün�vers�te öğret�m elemanları veya �stekler� hal�nde kamu ve özel kuruluşlardak� uzman k�ş�ler arasından, Müdürün
görüşü doğrultusunda Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le üç yıllığına görevlend�r�len en fazla beş k�ş�den oluşur.
Süres� b�ten üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Herhang� b�r nedenle görev�nden ayrılan üyen�n yer�ne kalan sürey�
tamamlamak üzere aynı yöntemle yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az �k� 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� planları değerlend�rerek, Yönet�m Kuruluna öner�lerde bulunmak.

b) Merkez�n projeler�ne özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

c) Bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len amaçlar doğrultusunda Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l�
değerlend�rmeler yapmak ve tavs�ye n�tel�ğ�nde öner�ler sunmak.

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�ne göre Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato ve
Ün�vers�te Yönet�m Kurulu 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 Aydın Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.



 
 


