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YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI
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� Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve

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

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yetler�ne, yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının görevler�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: Merkez�n Danışma Kurulunu,
c) Merkez: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
ç) Müdür: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma 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� Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez�

Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı, Çalışma Alanı ve Faal�yetler�

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; çevre ve �nsan sağlığı hakkında b�l�m ve teknoloj�dek� �ler� ve güncel

gel�şmeler� �ncelemek, uluslararası b�l�msel �şb�rl�ğ� çerçeves�nde b�l�msel araştırmalar yapmak; araştırmaların
ver�ml�l�ğ�n� ve n�tel�ğ�n� artırmak, �lg�l� alanlarda faal�yet gösteren yurt �ç� ve yurt dışı uygulama ve araştırma
merkezler� �le �şb�rl�ğ� yapmak, �lg�l� alanlarda l�sansüstü programların gel�şt�r�lmes�ne katkıda bulunmak.

Merkez�n çalışma alanı ve faal�yetler�
MADDE 6 – (1) Merkez�n çalışma alanı ve faal�yetler� şunlardır:



a) Çevre sorunları �le �lg�l� çeş�tl� alanlarda; çevrey� etk�leyen ve oluşturan her türlü etmenler�n �ncelenmes�,
çevresel koşulların ve k�rlet�c�ler�n bel�rlenmes�, �kl�m etk�ler�, kentsel koruma ve yen�leme, atık değerlend�rme, çeş�tl�
su kaynakları ve kal�tes�n�n araştırılması, hava, su ve toprak ölçme ve değerlend�rme anal�zler�, �y�leşt�rme proses
çalışmaları ve bu alanların �nsan sağlığına etk�ler� g�b� alanlarda �lg�l� b�r�mler �le �şb�rl�ğ� ve ortak çalışmalar yapmak.

b) Merkez�n �lg� alanına g�ren konularda ortak çalışmaları planlamak, organ�ze etmek, konferans, çalıştay,
sem�ner, yaz/kış okulları ve b�l�msel toplantı etk�nl�kler�nde bulunmak.

c) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda konu �le �lg�l� b�l�msel yayın yapmak.
ç) Merkez�n amacı �le �lg�l� alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar bel�rley�p bu konularda projeler

hazırlanmasını ve yürütülmes�n� sağlamak.
d) Araştırmaların gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n bel�rlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt �ç� ve

yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.
e) Araştırma çıktılarından ve Merkez�n �lg� alanına g�ren ve Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun

görülenler� f�z�k� ve sanal ortamlarda yayınlamak.
f) Kamu ve özel teşebbüsün sorunları �le �lg�l� araştırmalar, �ncelemeler, laboratuvar deneyler�, ekspert�z ve

benzer� �şler yapmak.
g) Merkez�n �lg� alanına g�ren konularda Ün�vers�te bünyes�nde bulunan b�r�mlerle �şb�rl�ğ� �çer�s�nde yüksek

l�sans ve doktora programlarının hazırlanması ve yürütülmes� �ç�n gerekl� desteğ� vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Organları ve Görevler�

Merkez�n organları
MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdak� organlardan oluşur:
a) Müdür.  
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları veya Ün�vers�te dışından konusunda uzman k�ş�ler

arasından Rektörün öner�s�, Başkanın onayı �le �k� yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Müdür, görevlend�r�ld�ğ� usul �le görevden
alınab�l�r.

(2) Müdür, Merkez�n çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere b�r k�ş�y� Rektörün onayı �le Müdür
Yardımcısı olarak görevlend�r�r. Müdür, yokluğunda yardımcısını vek�l bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak b�ld�r�r.
Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcısının
da görev� sona erm�ş sayılır.

(3) Müdür, Merkez�n çalışmalarının kurallara uygun ve düzenl� olarak yürütülmes�nden ve gel�şt�r�lmes�nden
Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Araştırma projeler�n� düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.
ç) İstenen her türlü proje ve danışmanlık h�zmetler�n� �ncelemek üzere Rektör ve Mütevell� Heyet�n�n onayına

sunmak ve onayından sonra uygulamaya koymak.
d) Tam zamanlı çalışan Ün�vers�te personel�n�n projelerden veya danışmanlık h�zmetler�nden elde ed�lecek

gel�rlerden nasıl yararlandırılacaklarına �l�şk�n esasları, Senato kararları ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre
bel�rlemek.



e) Merkez�n her yıl özel bütçe dönem�ne a�t yıllık faal�yet plan ve programı �le tahm�n� bütçes�n� hazırlayıp
Yönet�m Kuruluna ve Kurul tarafından ben�msenen şekl�n� Rektörün onayına sunmak.

Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından

veya Ün�vers�te dışından Rektör tarafından görevlend�r�lecek beş k�ş� olmak üzere toplam yed� k�ş�den oluşur.
Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� �k� yıldır. Görev süres� b�ten üye 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 Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkez�n özel bütçe dönem�ne a�t yıllık faal�yet plan ve programı �le tahm�n�

bütçes�n� karara bağlamak.
b) Yıl �ç�nde faal�yet, plan, program ve bütçes�nde 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 b�l�msel kurullar, 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 özel bütçe dönem�ne a�t yılsonu faal�yet raporunu karara bağlamak.
e) 14 üncü maddedek� şartlara uygun şartlı bağış sözleşmes� bulunan durumlarda bağışların harcama esas ve

usuller�n� bel�rlemek.
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 Merkezle �lg�l� konularda faal�yet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan
yerl�/yabancı uzman k�ş�ler arasından, Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le �k� yıllığına seç�l�r ve/veya
görevlend�r�l�r. Danışma Kurulu onbeş üyeden oluşur. Süres� b�ten üye yen�den seç�l�r ve/veya 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 yaptıkları

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Danışmanlık ücretler�
MADDE 14 – (1) Uygulanacak anal�z, yöntem gel�şt�rme, süreç oluşturma, tekn�k h�zmet ve benzer� ücretlerle

�lg�l� bakanlıklar ve standartlara uygun olarak tar�feler� baz alınarak yetk�l� kurullarca bel�rlen�r. Merkez�n; Çalışma ve
Sosyal Güvenl�k Bakanlığı, A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı �le anlaşma yapması hal�nde;
kurumun kabul ett�ğ� şartlar çerçeves�nde, yetk�l� kurullar tarafından hazırlanacak ücret tar�fes� esas alınır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le  Senato

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.

 
 


