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YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Ün�vers�tes�nden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

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� Yükseköğret�m Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yetler�ne, yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının görevler�ne ve
çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

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

Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n
hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 04.11.1981 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: Merkez�n Danışma Kurulunu,
c) Merkez (YÇUAM): İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Yükseköğret�m Çalışmaları 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 şunlardır:
a) Eğ�t�m/Öğret�m kal�tes�n� �y�leşt�rme konusunda araştırmalar yapmak.
b) Yükseköğret�m konusunda geçerl�/güncel kal�te standartlarını �ncelemek, performans ölçütler�n�

değerlend�rmek ve ülkem�z gerekler�ne uygun standartlar ve ölçütler gel�şt�rmek konusunda çalışmalar yapmak.
c) Yükseköğret�mde ar-ge çalışmaları �ç�n gerekl� ortamla �lg�l� değerlend�rmeler yapmak ve uygulanab�l�r

modeller gel�şt�rmek.



ç) Bologna sürec� ve akred�tasyon uygulamalarının yükseköğret�m üzer�ndek� etk�ler�n� �ncelemek ve bu
konuda araştırmalar yapmak.

d) Ün�vers�teler�n mukayese ed�leb�lmeler�ne yönel�k gerçekç� modeller gel�şt�rmek.
e) Ün�vers�te sanay� �şb�rl�ğ�ne yönel�k kolaylaştırıcılık yapmak.
f) Kamu �le �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rme konusunda kolaylaştırıcılık yapmak.
g) Ün�vers�tedek� eğ�t�m ve araştırmalara katkıda bulunan akadem�syenlere ödül vermek.
ğ) Yükseköğret�m konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak; dersler vermek ve

sem�ner, sempozyum, panel ve konferans g�b� etk�nl�kler düzenlemek, b�l�msel �ncelemeler yapmak ve bulguları
yorumlamak, d�s�pl�nler arası b�r yaklaşımla araştırma ve uygulamalar yapmak ve b�lg� üretmekt�r.

Faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, aşağıdak� alanlarda faal�yetlerde bulunur:
a) Ün�vers�ten�n akadem�k b�r�mler�n�n de katkısıyla Merkez�n �lg� alanına g�ren konularda ortak çalışmalar

yürütmek.
b) Merkez bünyes�nde yapılacak çalışmalar �ç�n, gerekt�ğ�nde, Ün�vers�te �ç�nden ve dışından

akadem�syenlerden ve �lg�l� kamu ve özel kurum/kuruluşlardan konu �le �lg�l� k�ş�lerden çalışma b�r�mler� oluşturmak.
c) Merkez�n �lg� alanına g�ren konularda sert�f�ka, kurs ve benzer� programlar düzenlemek.
ç) Yapılan tüm çalışmaları Türkçe ve yabancı d�llerde yayınlamak ve tüm paydaşlarla paylaşmak.
d) Merkeze a�t sürel� yayınlar hazırlamak.
e) Yükseköğret�m konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak; dersler vermek ve

sem�ner, sempozyum, panel ve konferans g�b� etk�nl�kler düzenlemek.
f) İstekler� hal�nde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık h�zmet� vermek.
g) Ulusal ve uluslararası düzeyde, d�ğer ün�vers�teler, kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları �le �şb�rl�ğ�

yapmak.
ğ) Amacı �le �lg�l� olan d�ğer her türlü faal�yette bulunmak.

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; Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le Ün�vers�ten�n tam zamanlı öğret�m elemanları

�ç�nden üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür, Başkanın onayı �le yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdüre
yardımcı olmak üzere Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le Müdür Yardımcısı
olarak görevlend�r�l�r. Müdür Yardımcısının görev süres� de üç yıldır. Müdür, görev� başında olmadığı zaman
Yardımcısı kend�s�ne vekâlet eder. Müdürün kes�nt�s�z altı aydan fazla b�r süre görev� başında bulunmaması
durumunda yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez�n amaçlarını gerçekleşt�rmeye yönel�k faal�yetler planlamak ve yürütmek.
b) Merkez� tems�l etmek.
c) Yönet�m Kurulunun gündem�n� bel�rlemek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkez bünyes�ndek� b�r�mler arasında koord�nasyon ve denet�m� sağlamak.



d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla �let�ş�m kurmak ve çalışmalar yapmak.
e) Yönet�m Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
f) Merkez ve Merkeze bağlı b�r�mler�n yıllık faal�yet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdürün öner�s�, Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le Ün�vers�ten�n tam

zamanlı öğret�m elemanları arasından; Müdür dâh�l görevlend�r�len beş k�ş�den oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler�n�n
görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üye tekrar seç�leb�l�r. Görev süres�n�n b�t�m�nden önce ayrılan ya da altı aydan daha
fazla Ün�vers�te dışında görevlend�r�lenler�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye seç�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne ayda en az b�r kez toplanır. Müdür �ht�yaç hal�nde Yönet�m
Kurulunu toplantıya çağırab�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, �ht�yaçlar doğrultusunda gel�şt�rmek, Rektörlük

kanalı �le Mütevell� Heyet�ne sunmak ve onaylananları yürütmek.
b) Merkez bünyes�nde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlend�rmek.
c) Kurs, staj, sert�f�ka ve benzer� programlarda görevlend�r�lecek, Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� konularda

�şb�rl�ğ� yapılacak Ün�vers�te b�r�mler�, ulusal ve uluslararası k�ş�, kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ�ne yönel�k esasları
tesp�t ederek Müdürlüğe sunmak.

ç) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Ün�vers�ten�n ya da d�ğer ün�vers�teler�n öğret�m elemanları �le Merkezle

�lg�l� konularda faal�yet gösteren özel ya da �stekler� hal�nde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman k�ş�ler
arasından, Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le üç yıllığına seç�l�r. Danışma Kurulu en fazla on beş üyeden oluşur.
Süres� b�ten üye yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(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 Müdürlüğe

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato ve

Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


