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T.C.  

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ  

TEKNOLOJİ TAKIMLARI YÖNERGESİ  

  

Amaç  

Madde – 1 Bu yönergenin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel ve mesleki 

etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla kurulacak Teknoloji Takımlarının kuruluş, görev, yetki ve 

işleyişini düzenlemektir.  

Kapsam  

Madde – 2 Bu yönerge İstanbul Aydın Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin mesleki ve bilimsel amaçlarla 

kurabileceği, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından kuruluşları uygun görülen Teknoloji 

Takımlarını kapsar.  

Tanımlar  

Madde – 3 Bu yönergede geçen;  

a) Teknoloji Takımları: İstanbul Aydın Üniversitesine kayıtlı öğrencilerinin eğitim faaliyetleri dışındaki 

zamanlarını değerlendirmek amacı ile Mühendislik Fakültesi Dekanlığına bağlı Teknoloji Takımları,   

c) Öğrenci Teknoloji Takımları: Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından kuruluşlarının uygunluğuna 

karar verilmiş takımları,  

d) Takım Danışmanı: Teknoloji Takımları kuruluşu, işleyişi ve denetimi hususunda Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığına karşı sorumlu İstanbul Aydın Üniversitesi’nin tam zamanlı bir öğretim elemanını,  

e) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesi’ni,  

f) Dekanlık: İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığını,   

g) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanını,  

g) Koordinatör: Teknoloji Takımları danışmanlarının belirlenmesi, teknoloji takımlarının katılım 

gösterecekleri yarışma vb. etkinliklerin belirlenmesi ve Dekanlık adına, teknoloji takımları ile ilgili bütün 

yönetim süreçlerinin takip edilmesi ve işlemlerin yürütülmesi konularında yetkin, tam zamanlı kadrolu 

öğretim elemanları arasından Dekanlık tarafından belirlenip görevlendirilen öğretim elemanını ifade 

eder.  

Kuruluş  

Madde-4 Bir Teknoloji Takımının kurulabilmesi için, öğrencilerin İstanbul Aydın Üniversitesi’ne kayıtlı 

öğrenciler olması gerekmektedir.  

Teknoloji Takımı Kurma Şartları  

Madde-5 Teknoloji Takımları amaçlarına uygun isim alırlar ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar. 

Danışman öğretim üyesi tarafından Teknoloji Takımları oluşturulur.  

  

  



  

Teknoloji Takımları İşleyiş Esasları  

Madde-6   

a) Üniversitenin çeşitli olanaklarından yararlanırken aynı zamanda bu olanakların korunmasına ve daha 

çok öğrencinin yararlanabileceği şekilde geliştirilmesinde katkıda bulunurlar.  

b) Teknoloji Takımları, Anayasamızda ifadesi bulunan devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, 

demokratik hukuk devleti ilkelerine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe ve yasalara uygun faaliyette 

bulunurlar.  

c) Yüksek Öğrenim Kurumları öğrenci disiplin yönetmeliği kapsamında her hangi bir disiplin cezası almış 

öğrenciler teknoloji takımlarında görev alamazlar.   

d) Siyasi partilerle ilişki içinde olamazlar.  

e) Üniversitelerin fiziki ortamına veya eğitim faaliyetlerine zarar verecek etkinliklerde bulunamazlar.  

f) Yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, köken, milliyet, cinsiyet ve benzer nedenlerle ayırım 

yapamazlar.  

g) Teknoloji Takımlarının gerçekleştirecekleri ortak etkinliklerde ve işbirliklerinde aralarında hiyerarşik 

bir yapı oluşturulamaz.  

h) Teknoloji takımları ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar.  

i) Takımda görev alacak öğrencilerin takımdaki çalışmaları, staj ve yerinde uygulama olarak kabul 

edilir.  

j) Takımdaki görev, sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen takım üyeleri hakkında disiplin 

soruşturması başlatılır, takımdaki çalışmaları, staj ve yerinde uygulama hakları iptal edilir.  Bir daha 

herhangi bir teknoloji takımına giremez.   

k) Üyelik her akademik yıl başlangıcında yenilenmelidir.  

l) Üyelikten Çıkarılma: Aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda üyeler üyelikten çıkarılırlar.  

a) Toplantılara devamsızlık. Kulüp üyelerinin 3 toplantıya katılmaması durumunda,  

b) Kulüp aktif üyelerinden birinin teklifi üzerine danışman tarafından hazırlanıp Dekanlığa 

gönderilen gerekçeli kararın makul sebepler içerdiği hakkında onayının ardından üyelikten 

çıkarılma kararları geçerlilik kazanır.  

c) Öğrencinin disiplin suçu işlemesi.  

d) Kulüp üyesi yazılı başvuru ile üyelikten istifa edebilir.  

Teknoloji Takımlarının Çalışma Düzeni:  

Madde – 7  

a) Teknoloji Takımları düzenleyecekleri üniversite içi ve dışı tüm etkinlik ve çalışmaları yıllık 

stratejik planlarına göre en az 30 gün önceden bilgi verip dekanlıktan onay aldıktan sonra 

gerçekleştirebilirler. Etkinlikle ilgili tüm bilgilere ait açıklamaları dilekçe ekinde sunulması gerekir.  



b) Teknoloji Takımları kendi adlarına gelir elde edemezler. Dekanlık izni doğrultusunda ayni /nakdi 

sponsorluk alabilirler. Teknoloji Takımları faaliyetleri sırasında herhangi bir gelir oluşmuş ise bu gelir 

takımın gerçekleştireceği etkinliklerde kullanılmak üzere danışman tarafından muhafaza edilir.  

c) Ulusal ve Uluslararası etkinlik, yarışma vb. katılacak Teknoloji Takımlarının faaliyetlerinin 

yürütülmesinde gerekli maddi destek kısmen ve uygun görülecek şekilde İstanbul Aydın Üniversitesi 

tarafından karşılanır.   

Teknoloji Takımları Danışmanı  

Madde – 8   

a) Teknoloji Takımlarının kuruluş işlemlerinin yürütülmesinde ve çalışma esaslarının belirlenmesinde 

yardımcı olmak üzere, takımın faaliyetleri konusunda yetkin ve üniversitemizin kadrolu öğretim 

elemanları arasından belirlenir. Danışman; mühendislik fakültesi içinden ise Dekanlık tarafından, 

mühendislik fakültesi dışında herhangi bir fakülte / MYO’dan ise Dekanın önerisiyle Rektörlük 

tarafından "Takım Danışmanı" olarak görevlendirilir.  

b) Danışman, Takımın bu yönerge hükümlerine uygun faaliyet göstermesi, denetimi, takıma ait 

demirbaş eşyaların muhafazası ile gerçekleştirdiği tüm etkinliklerden Dekanlığa karşı sorumludur.  

c) Danışman, takımın yıllık stratejik planlarının ve mali bütçenin çıkarılması ile ilgili olarak Dekanlığa 

karşı sorumludur.  

d) Danışman, takımların oluşturulmasında ve takımla ilgili tam yetkili olarak Dekanlığa karşı 

sorumludur.  

e) Danışmanın ve Koordinatörün ders yükü -3 saat olarak düşecektir.  

f) Etkinliklere katılımda danışman, koordinatör ve takım üyeleri görevli/izinli olarak sayılırlar.  

Burs / Ödül  

Madde – 9 Teknoloji takımlarında görev alan ve ulusal veya uluslararası müsabakalarda üniversitemizi 

temsil edip başarı yakalayan öğrencilere takım danışmanının teklifi, dekanın uygunluk onayı ile 

Mütevelli Heyet Başkanlığına burs ve benzeri ödül teklif edilir. Başarı sağlayan takımların ve takım üyesi 

öğrencilerin ödüllendirilme şekline Mütevelli Heyet Başkanlığı karar verir.  

Yürürlük  

Madde – 10 Bu yönerge İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunun onayı tarihinde yürürlüğe girer.   

Yürütme  

Madde - 11 Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 

yürütür.   


