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YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Ün�vers�tes�nden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YETENEK YÖNETİMİ 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� Yetenek Yönet�m� Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçları, faal�yet alanları, yönet�m organları ve bu organların görevler� �le çalışma şekl�ne
�l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Yetenek Yönet�m� Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçları, faal�yet alanları, yönet�m organları, yönet�m organlarının görev 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) Başkan: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet� Başkanını,
b) Danışma Kurulu: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Yetenek Yönet�m� Uygulama ve Araştırma Merkez� Danışma

Kurulunu,
c) Merkez (AYY-MER): İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Yetenek Yönet�m� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
ç) Müdür: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Yetenek Yönet�m� Araştırma ve Uygulama Merkez� 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) Yönet�m Kurulu: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Yetenek Yönet�m� Uygulama ve Araştırma Merkez� Yönet�m

Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları; Ün�vers�te �ç�n özel değer� olan yetenekl� k�ş�ler�n s�stemat�k olarak

cezbed�lmes�, tanılanması, yerleşt�r�lmes�, gel�şt�r�lmes�, Ün�vers�teye kazandırılması ve elde tutulması amacıyla
g�r�ş�lecek tüm seç�m ve �ş süreçler�n� ve tüm s�stemler� kapsayacak şek�lde, araştırma ve uygulama etk�nl�kler�nde
bulunmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdak� faal�yetlerde bulunur:



a) Başarı potans�yel� olan aday öğrenc�ler�n ortaöğret�m düzey�nde cezbed�lmes�, etk�lenmes� ve
yönlend�r�lmes�ne yönel�k etk�nl�kler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

1) Üstün başarılı öğrenc�ler�n bel�rlenmes�, yönelt�lmes� ve yönlend�r�lmes� etk�nl�kler� yapmak.
2) Bu öğrenc�ler�n kayıt olmadan önce Ün�vers�teden ders almalarını sağlamak, yaz okuluna katılıp

Ün�vers�ten�n seç�ml�k ders havuzundan ders almalarını sağlamak.
3) Bu öğrenc�lere �ht�yaç duyulduğunda k�ş�sel gel�ş�m ve l�derl�k eğ�t�m� vermek.
b) Ün�vers�teye kayıt olan yetenekl� öğrenc�ler�n tanılanması, gel�şt�r�lmes� ve yönlend�r�lmes�ne yönel�k

etk�nl�kler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
1) Yetenekl� öğrenc�lere �lg� duydukları alanları bel�rlemek amacıyla çalışmalar yapmak.
2) Bu alanlara dönük olarak seç�ml�k ders almalarını sağlamak.
3) Bu öğrenc�lere yatay ve d�key geç�ş olanaklarını arttırıcı çalışmalar yapmak.
4) Bu öğrenc�lere k�ş�sel gel�ş�m ve l�derl�k eğ�t�m� vermek.
5) L�sansüstü eğ�t�me yönlend�rmek.
6) Mezun�yet sonrası �st�hdam olanaklarını araştırmak.
c) Ün�vers�teye kayıt olan d�ğer tüm öğrenc�lere yönel�k etk�nl�kler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
1) Öğrenc�ler�n �ç�nden yüksek başarılı olanları bel�rlemek.
2) Bu öğrenc�lere yöneltme ve yönlend�rme etk�nl�kler�yle yatay ve d�key geç�ş olanaklarını araştırmak.
3) K�ş�sel gel�ş�m ve l�derl�k eğ�t�m� vermek.
4) Yüksek l�sans eğ�t�m�ne yönlend�rmek ve hazırlamak.
5) Ün�vers�tede akadem�syen olarak kalmalarına dönük düzenlemeler yapmak.
6) Örgütsel bağlılık duygularını yükselt�c� çalışmalar yapmak.
7) Bu öğrenc�lere dönük olarak kar�yer rehberl�ğ� çalışmaları yapmak.
8) Bu amaçlarla araştırma çalışmaları yapmak.
ç) Yen� başlayan akadem�syenlere yönel�k etk�nl�kler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
1) Ün�vers�tede daha uzun sürel� �st�hdamı sağlayıcı çalışmalar yapmak, akadem�k ve �dar� personel�n

değ�ş�m/dolaşım oranını azaltmak amacıyla çalışmalar planlamak ve yürütmek.
2) Örgütsel kültürü gel�şt�r�c� ve bağlılığı arttırıcı çalışmalar yapmak.
3) Kar�yer danışmanlığı s�stem�n� gel�şt�r�c� çalışmalar yapmak.
4) Tüm bu konularla �lg�l� araştırma ve uygulamaları yürütmek.

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; Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca öner�len Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından,

Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�l�r. Müdürün görevlend�r�lmes� Başkan tarafından onaylanır. Süres� b�ten
Müdür tekrar görevlend�r�leceğ� g�b�, görev süres� dolmadan da aynı şek�lde görevden alınab�l�r.

(2) Müdür, kend�s�ne yardımcı olmak üzere, Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�s�n� müdür yardımcısı olarak
görevlend�r�r. Müdürün d�ğer b�r görev, rahatsızlık, �st�fa ve benzer� nedenlerle görev� başında bulunmadığı veya
ayrıldığı zamanlarda, yardımcısı vekâleten bu görev� yürütür. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürer �se yen� Müdür
görevlend�r�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ� zaman yardımcısının da görev� sona erer.



(3) Müdür, Merkez�n çalışmalarının �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun ve düzenl� olarak yürütülmes�nden ve
gel�şt�r�lmes�nden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkez�n yönet�m�nden sorumlu en üst am�r� olup görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek ve Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n� sağlamak.
b) Yönet�m Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve Merkezle �lg�l� etk�nl�kler� gerçekleşt�rmek.
c) Merkez�n yıllık çalışma raporunu hazırlamak, Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, raporları onaya

sunmak ve toplantılara başkanlık etmek.
ç) Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek ve bu konularda Ün�vers�te �ç�nde koord�nasyonu sağlamak.
d) Merkez�n çalışmasına �l�şk�n d�ğer kararları almak ve Yönet�m Kurulunun onayına sunmak, toplantılara

başkanlık etmek.
e) Ün�vers�te öğrenc�ler�nce kurulacak uzay ve astronom� �le �lg�l� kulüpler�n çalışmasına katkıda bulunmak ve

onlara yol göstermek.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür �le Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca Ün�vers�ten�n öğret�m

elemanları arasından öner�len ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�len üç öğret�m elemanından oluşur.
Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görevlend�r�lmeler� Başkan tarafından onaylanır. Süres� b�ten üyeler yen�den
görevlend�r�leb�l�r.

 (2) Yönet�m Kurulu Müdürün davet� üzer�ne yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan
gündem maddeler�n� görüşüp karara bağlar. Yönet�m Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul ed�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkez�n her yıla a�t yıllık faal�yet plan ve programını karara bağlamak.
b) Yıl �ç�nde faal�yet, plan ve programında öneml� değ�ş�kl�k yapılması gerekt�ğ�nde Müdür tarafından yapılan

öner�ler� karara bağlamak.
c) Yıl �ç�nde Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� gel�şmeler� değerlend�rerek ver�ml�l�k düzey�n� artıracak öner�lerde

bulunmak.
ç) Merkez bünyes�nde yer alacak çalışma grupları ve b�r�mler oluşturmak, bunların çalışma usuller�n�

bel�rlemek ve aralarında gerekl� koord�nasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.
d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkez�n her yıla a�t yıl sonu faal�yet raporunu karara bağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeler�; Ün�vers�ten�n ya da �stekler� hal�nde d�ğer ün�vers�teler�n öğret�m

elemanları �le Merkez�n amacı �le �lg�l� konularda faal�yet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında
görev yapan yurt �ç�nden ve/veya yurt dışından uzman k�ş�ler arasından, Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le �k�
yıllığına seç�l�r ve görevlend�r�l�r. Danışma Kurulu azam� onbeş üyeden oluşur. Süres� b�ten üye yen�den
görevlend�r�leb�l�r. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda b�r kez ve gerekt�ğ�nde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzer�ne
toplanır.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etk�nl�ğ�n�n ve ver�ml�l�ğ�n�n arttırılması �ç�n yaptıkları

değerlend�rmeler� Müdüre aktarmak.
b) Merkez�n amaçları çerçeves�nde görüş ve öner�ler�n� Müdüre sunmak.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

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.

 
 


