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YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

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� Eğ�t�m B�l�mler� ve Teknoloj�ler� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n faal�yetler�, organları, görevler� ve
çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� ve Teknoloj�ler� Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n faal�yetler�, organları, görevler� ve çalışma şekl�ne �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.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Merkez: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� ve Teknoloj�ler� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,

b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

c) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,

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

�fade eder.



İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amacı ve Faal�yetler�

Merkez�n amacı

MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; eğ�t�m b�l�mler� ve teknoloj�ler�nde b�lg� üret�m�ne yönel�k olanaklar
hazırlamak, çalışmalar ve araştırmalar yapmaktır.

Merkez�n faal�yetler�

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşab�lmek �ç�n aşağıdak� faal�yetlerde bulunur:

a) Her düzeyde �nsanın, öncel�kl� olarak Ün�vers�te öğret�m elemanlarının, eğ�t�m b�l�mler� ve teknoloj�ler�
konusunda gel�ş�m�ne yönel�k eğ�t�m programları, konferanslar, kurslar, sem�nerler, ulusal ve uluslararası kongreler
düzenlemek; gerekt�ğ�nde bu çalışmalarla �lg�l� sert�f�kalar vermek ve faal�yetlerle �lg�l� yayınlar yapmak; yurt �ç� ve
yurt dışındak� �lg�l� kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak, eğ�t�m b�l�mler� ve teknoloj�ler� konusunda bülten, derg�, b�l�msel
derg�, k�tap g�b� sürekl� yayın etk�nl�kler� yapmak.

b) Eğ�t�m b�l�mler� ve teknoloj�ler� alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, kuruluşlarca bu
konularda yapılan projelere yardımcı olmak ve destek sağlamak.

c) Eğ�t�m b�l�mler� ve teknoloj�ler� konusunda d�s�pl�nler arası araştırma projeler� gel�şt�r�lmes�ne ve
uygulamaya aktarılmasına koord�natörlük yapmak ve yardımcı olmak.

ç) Eğ�t�m b�l�mler� ve teknoloj�ler� konusunda araştırma ve gel�şt�rme çalışmalarının çağdaş düzeyde
yerleşmes� ve yaygınlaşması �ç�n gerekl� önlemler� almak.

d) Eğ�t�m b�l�mler� ve teknoloj�ler� konusunda çalışan araştırmacılara yardım ve destek sağlamak.

e) Eğ�t�m b�l�mler� ve teknoloj�ler�ne �lg� duyan öğrenc�ler� araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve
yöntemler� konusunda eğ�t�m vermek; öğrenc�ler�n araştırma projeler�n�n uygulanmasına yardımcı olmak ve
öğrenc�lere bu hususta olanaklar sağlamak.

f) Eğ�t�m b�l�mler� ve teknoloj�ler� konusunda proje yarışmaları düzenleyerek b�l�msel çalışmaları teşv�k
etmek.

g) Yurt �ç� ve yurt dışındak� benzer kuruluşlarla amacına yönel�k ortak çalışmalar yapmak ve b�lg�
alışver�ş�nde bulunmak.

ğ) Öğrenc�ler�n akadem�k başarılarını anal�z etmek ve çıkarımlarda bulunmak.

h) Uluslararası değerlend�rme sınavlarını (PISA, TIMSS vb.) tak�p etmek ve bu sınavların ver�ler�ne dayalı
eğ�t�m pol�t�kaları ve stratej�ler� gel�şt�rmek.



ı) Yen� eğ�t�m modeller� ortaya koymak ve program oluşturmak.

�) Öğrenc�, öğretmen ve �darec� eğ�t�m� �ç�n �novat�f modeller ve projeler gel�şt�rerek uygulamak.

j) Eğ�t�mde en �y� uygulamaları ortaya koyan kongreler düzenlemek.

k) Eğ�t�m b�l�mler� �le eğ�t�m b�l�mler� ve teknoloj�ler� alanlarında d�s�pl�nler arası yüksek n�tel�kl� araştırma ve
gel�şt�rme çalışmaları yürütmek.

l) İlkokul, ortaokul, l�se ve yükseköğret�mde öğret�m teknoloj�ler�n�n n�tel�ğ�n�n yükselt�lmes� yönünde
araştırma, gel�şt�rme, sem�ner, konferans, çalıştay çalışmalarında bulunmak.

m) Harmanlanmış öğrenme, sosyal medya, ters yüze ed�lm�ş sınıflar g�b� yen� eğ�t�m teknoloj�ler�n�n
araştırılması, uygulanması ve gel�şt�r�lmes� hususunda çalışmalar yapmak.

n) Eğ�t�m teknoloj�ler�n�n okul önces�, �lkokul, ortaokul, l�se ve yükseköğret�mde etk�l� kullanımına yönel�k
araştırma ve eğ�t�m çalışmaları düzenlemek.

o) Öğretmenlere öğret�m teknoloj�ler�n�n etk�l� kullanımı hususunda çeş�tl� eğ�t�mler düzenlemek.

ö) B�lg�sayar ve öğret�m teknoloj�ler� öğretmenl�ğ� ve d�ğer ön l�sans, l�sans ve yüksek l�sans öğrenc�ler�ne
öğret�m teknoloj�ler�n�n etk�l� kullanımı hususunda eğ�t�mler düzenlemek.

p) Teknoloj� f�rmaları �le �şb�rl�ğ� yaparak yen� öğret�m teknoloj�ler� modeller� gel�şt�rmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Organları ve Organların Görevler�

Merkez�n organları

MADDE 7 – (1) Merkez�n organları şunlardır:

a) Müdür

b) Müdür Yardımcısı

c) Yönet�m Kurulu

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, eğ�t�m b�l�mler� ve teknoloj�ler� �le �lg�l� Merkez�n amaçları konusunda çalışmalarıyla
temayüz etm�ş Ün�vers�ten�n kadrolu öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından seç�lerek �k� yıl �ç�n
görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür tekrar görevlend�r�leb�leceğ� g�b�, gerek duyulduğu zaman görev süres� dolmadan



aynı usulle görevden alınab�l�r. Müdür, Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�n� Müdür Yardımcısı olarak seçer. Müdürün
yokluğunda yardımcısı kend�s�ne vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse kend�s�n�n görev� sona erer ve
yer�ne yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün ve Müdür Yardımcısının görevler�

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek.

b) Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek.

c) Rektörlüğe sunulmak üzere Merkez�n yıllık bütçes�n� hazırlamak.

ç) Yılsonlarında ve �stend�ğ�nde Rektörlüğe Merkez�n çalışmaları �le �lg�l� rapor vermek.

d) Merkez�n kadro ve ödenek �ht�yaçlarını gerekçes� �le b�rl�kte Rektörlüğe sunmak.

e) Merkez�n her düzeyde personel� üzer�nde genel gözet�m ve denet�m görevler�n� yapmak.

f) Yurt�ç� ve yurtdışı benzer� araştırma merkezler� �le �şb�rl�ğ� yapma çalışmalarını yürütmek.

g) Araştırma ve eğ�t�m �le �lg�l� faal�yetler� yürütmek.

(2) Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından kend�s�ne ver�len görevler� yer�ne get�r�r.

Yönet�m Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu Müdür dâh�l beş k�ş�den oluşur. D�ğer üyeler Merkez�n çalışma alanları �le
�lg�l�, tam gün çalışan, Müdürün önereceğ� �k� m�sl� öğret�m elemanı aday arasından Rektör tarafından seç�lerek �k� yıl
�ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� dolan Yönet�m Kurulu üyes� tekrar seç�leb�l�r. Görev süres� sona ermeden görev�nden
ayrılan üyen�n yer�ne kalan sürey� doldurmak üzere yen� üye görevlend�r�l�r. Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı �le en
az ayda b�r kez toplanır ve kararlarını oy çokluğu �le alır. Oyların eş�t olması hal�nde Müdürün oyunu kullandığı
tarafta çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönet�m Kurulunun görevler�

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

a) Bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak Merkez�n çalışmalarını düzenlemek.

b) Amaçları doğrultusunda Merkez�n yönet�m� ve çalışmaları �le �lg�l� kararlar almak.



c) Merkez�n bünyes�nde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlend�r�lecek k�ş�ler �le �lg�l�
Müdürün öner�ler�n� �ncelemek ve karara bağlamak.

ç) Fakülteler�n farklı bölüm/anab�l�m dallarından gelen b�r�m açılması �le �lg�l� öner�ler� değerlend�rmek ve
karara bağlamak.

d) Kurulacak b�r�mler�n yönet�c�ler�ne �l�şk�n görüş b�ld�rmek.

e) B�r�mler�n �ht�yaç duyduğu öğretmen ve tekn�k personele �l�şk�n görüş b�ld�rmek.

f) Mevcut �mkânlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak.

g) Yılsonu faal�yet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Ek�pman ve dem�rbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulama çalışmaları kapsamında alınan her
türlü alet, donanım ve dem�rbaş Merkez h�zmetler�nde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


