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YÖNETMELİK
İstanbul Aydın Ün vers tes nden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
ANA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; İstanbul Aydın Ün vers tes n n yönet m , şley ş , akadem k
organları ve görevler ne l şk n esasları düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k; İstanbul Aydın Ün vers tes n n yönet m ne, akadem k ve dar organlarına,
bu organların görevler ne, eğ t m ve öğret me ve mal konulara l şk n hükümler kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, 4/11/1981 tar hl ve 2547 sayılı Yükseköğret m Kanunu le 28/3/1983 tar hl
ve 2809 sayılı Yükseköğret m Kurumları Teşk latı Kanununun ek 73 üncü maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) Başkan: İstanbul Aydın Ün vers tes Mütevell Heyet Başkanını,
b) Dekan: İstanbul Aydın Ün vers tes ndek lg l fakülteler n dekanlarını,
c) Müdür: Ün vers te bünyes ndek Enst tüler, Yabancı D ller Yüksekokulu, Anadolu BİL Meslek
Yüksekokulu, uygulama-araştırma merkezler müdürler n ,
ç) Mütevell Heyet: İstanbul Aydın Ün vers tes Mütevell Heyet n ,
d) Rektör: İstanbul Aydın Ün vers tes Rektörünü,

e) Senato: İstanbul Aydın Ün vers tes Senatosunu,
f) Ün vers te: İstanbul Aydın Ün vers tes n ,
g) Vakıf/Kurucu Vakıf (AKEV): Anadolu Eğ t m ve Kültür Vakfını,
ğ) Yönet m Kurulu: Ün vers ten n Yönet m Kurulunu
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mütevell Heyet
Mütevell heyet n oluşumu
MADDE 5 – (1) Mütevell Heyet; en yüksek karar organı olarak Ün vers ten n tüzel k ş l ğ n tems l eder.
(2) Mütevell Heyet yed üyeden oluşur ve üyeler, kurucu vakıf genel kurulu tarafından lg l mevzuat
hükümler nde öngörülen şartlara ve n tel klere sah p en az üçte k s l sans düzey nde yükseköğren m görmüş adaylar
arasından seç l r. Mütevell Heyet üyeler n n adları seç ld kler tar h zleyen otuz gün ç nde Yükseköğret m Kuruluna
b ld r l r.
(3) Mütevell Heyet üyeler n n görev süres dört yıldır. Süres b ten üyeler yen den seç leb l rler. B r üyen n
süres n n b tmes veya başka nedenlerle ayrılması hal nde, kalan sürey tamamlamak üzere yen üye seç l r.
(4) Kurucu Vakıf Yönet m Kurulu başkan ve üyeler le bunların b r nc derece kan ve kayın hısımları le
eşler nden Mütevell Heyette görev alacakların sayısı k y geçemez.
(5) Mütevell Heyet n tab üyes olan Rektör, Mütevell Heyet Başkanlığına seç lemez ve kend s le lg l
toplantılara katılamaz. Mütevell Heyet üyel ğ fahr d r, ancak Kurucu Vakıf Yönet m Kurulu Kararı le Mütevell
Heyet üyeler ne toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı ver leb l r. Ver lecek m ktar b r yılda on k y geçmemek üzere
katılacakları her toplantı ç n, 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddes nde Yükseköğret m Genel Kurulu üyeler ç n
öngörülen ücret aşamaz. Mütevell Heyet Başkan ve üyeler ne bunun dışında herhang b r ödeme yapılmaz. Ancak
Ün vers ten n değ ş k h zmet ve görevler n yer ne get rmek ç n Mütevell Heyet Başkan ve üyeler n n yurt ç nde ve
yurt dışında yapacakları görev g derler öden r.
Mütevell heyet n görevler
MADDE 6 – (1) Mütevell Heyet n görevler şunlardır:
a) Ün vers ten n tüzel k ş l ğ n tems l etmek,

b) Rektörü, Yükseköğret m Kurulunun olumlu görüşünü almak suret yle atamak ve atamadak usule göre
görevden almak,
c) Ün vers te le lg l düzenley c şlemler kabul etmek ve yürürlüğe g rmes n sağlamak,
ç) Rektörlükçe Yükseköğret m Kuruluna sunulacak fakülte, enst tü, yüksekokul, meslek yüksekokulu,
bölüm/program, anab l m ve anasanat dalları le uygulama ve araştırma merkez , konservatuvar veya hazırlık sınıfı
kurulması, b rleşt r lmes veya kapatılması le lg l öner ler karara bağlamak,
d) Rektörlükçe hazırlanan ve onayına sunulan Ün vers te bütçes n nceleyerek kabul etmek ve uygulamaları
zlemek,
e) Öğrenc lerden alınacak yıllık öğret m ücretler n tesp t etmek,
f) Her akadem k yıl Ün vers teye alınması planlanan, Yükseköğret m Kuruluna tekl f ed len ve Senatoca
öner len öğrenc sayılarını ve burs kontenjanlarını tesp t etmek,
g) İlg l mevzuat hükümler çerçeves nde Ün vers tede görevlend r lecek akadem k ve dar yönet c ler,
öğret m elemanları ve d ğer personel le lg l statüler tesp t etmek, bunların sözleşmeler n , atamalarını, terf ler n ve
görevden alınmalarını onaylamak,
ğ) Ün vers teye a t menkul ve gayr menkuller kontrol etmek,
h) Yetk ler n n b r kısmını uygun gördüğü ölçü ve süreyle Ün vers ten n yönet c ler ne devretmek,
ı) İlg l mevzuat hükümler ne uygun olarak Ün vers tede teknoparkların kurulmasına, kapatılmasına veya
b rleşt r lmes ne l şk n çalışmalar yapmak,
) Ün vers ten n yönet m le lg l ht yaç duyduğu alanlarda danışmanlık h zmet almak üzere konusunda
uzman yeterl sayıda danışman atamak.
Başkan
MADDE 7 – (1) Mütevell Heyet, üyeler arasından b r başkan, başkan da b r başkan yardımcısı seçer. Süres
b ten başkan ve başkan yardımcısı yen den seç leb l r.
Toplantılar ve kararlar
MADDE 8 – (1) Mütevell Heyet, her öğret m yılı ç nde en az dört defa olağan toplanır. Bunun dışında
Başkanın çağrısı üzer ne olağanüstü olarak da toplanır. Toplantıların gündem ve zamanı toplantı gününden en az b r
gün önce üyelere duyurulur.
(2) Kararlar oy çokluğu le ver l r. Çek mser oy kullanılmaz. Oyların eş tl ğ hal nde Başkanın oyu yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır. Mütevell Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defter ne yazılarak başkan ve üyeler

tarafından mzalanır.
Yetk devr
MADDE 9 – (1) Mütevell Heyet veya Mütevell Heyet Başkanı yetk ler n uygun gördüğü ölçüde Rektöre
devredeb l r.
Danışma kurulu
MADDE 10 – (1) Mütevell Heyet; Ün vers ten n eğ t m ve öğret m ve b l msel araştırma anlayışı ve
yöntemler ne uygun olarak gel şmes n sağlamak, bu amaçla ulusal ve uluslar arası düzeylerde araştırma ve yayım
faal yetler nde bulunmak ç n Mütevell Heyet ne ve Ün vers ten n yetk l organlarına kend l ğ nden ve talep üzer ne
araştırma ve nceleme yapmak, görüş b ld rmek ve öner lerde bulunmak üzere b r Danışma Kurulu oluşturab l r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Akadem k ve İdar Yönet m Organları ve Görevler
Rektör
MADDE 11 – (1) Rektör, Yükseköğret m Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevell Heyet
tarafından dört yıl süre le atanır.
(2) Rektörün herhang b r nedenle görev nden ayrılması durumunda, Mütevell Heyet yen Rektör atanıncaya
kadar Rektörlük kr terler ne uygun b r profesörü, Rektör vek l olmak üzere Yükseköğret m Kuruluna öner r.
Yükseköğret m Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vek l olarak atar.
(3) Rektörün yaş hadd 67’d r. 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreler b t nceye kadar Rektörlük
görev n sürdüreb l rler. Görev süres b ten Rektör yen den atanab l r. Rektör, çalışmalarında kend s ne yardımcı olmak
üzere, Ün vers ten n kadrolu profesörler arasından en çok üç k ş y , Rektör yardımcısı olarak seçer ve Mütevell
Heyet n onayına sunar. Rektör, görev başında olmadığı zaman, yardımcılarından b r s n vek l bırakır. Rektör,
görev nden k haftadan fazla uzaklaştığında Mütevell Heyete ve Yükseköğret m Kuruluna b lg ver r. Göreve vekalet
altı aydan fazla sürerse yen b r rektör atanır.
Rektörün görevler
MADDE 12 – (1) Rektörün görevler şunlardır:
a) Ün vers te kurullarına başkanlık etmek, yükseköğret m üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Ün vers te
kurullarının öner ler n nceleyerek karara bağlamak ve Ün vers teye bağlı kuruluşlar arasında düzenl çalışmayı
sağlamak,
b) Her eğ t m-öğret m yılı sonunda ve gerekt ğ nde Ün vers ten n eğ t m-öğret m, b l msel araştırma ve yayın
faal yetler hakkında faal yet raporları hazırlamak, Mütevell Heyete ve Yükseköğret m Kuruluna sunmak,

c) Ün vers ten n yatırım programlarını, bütçes n ve kadro ht yaçlarını, bağlı b r mler n n ve Ün vers te
Yönet m Kurulu le Senatonun görüş ve öner ler n aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevell Heyet Başkanlığına
sunmak,
ç) Gerekl gördüğü hallerde Ün vers tey oluşturan kuruluş ve b r mlerde görevl öğret m elemanlarının ve
d ğer personel n görev yerler n değ şt rmek veya bunlara yen görevler vermek,
d) Ün vers ten n b r mler ve her düzeydek personel üzer nde genel gözet m ve denet m görev n sürdürmek,
e) 2547 sayılı Kanun ve lg l d ğer mevzuat hükümler ne göre, Mütevell Heyet tarafından ver len d ğer
görevler yapmak.
(2) Rektör, bu Yönetmel kte bel rt len yetk ler n kullanılması ve görevler n yer ne get r lmes nde ve bu
görevler n alt b r mlere aktarılmasında, bunların gözet m ve denet m le lg l kararların alınmasında, Mütevell
Heyete ve Yükseköğret m Kuruluna karşı b r nc derecede sorumludur.
Senatonun oluşumu
MADDE 13 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, Rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden kend
kurullarınca üç yıl ç n seç lecek b rer öğret m üyes le Rektörlüğe bağlı enst tü ve yüksekokul müdürler nden oluşur.
Ün vers te Genel Sekreter Senatonun raportörüdür. Öğrenc konsey başkanı, öğrenc ler lg lend ren konularda oy
hakkı olmadan Senato toplantılarına katılab l r.
(2) Senato, yılda en az k kez toplanır. Rektör gerekl gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya
çağırab l r.
Senatonun görevler
MADDE 14 – (1) Senato, Ün vers ten n akadem k organı olup aşağıdak görevler yapar:
a) Ün vers ten n eğ t m-öğret m, b l msel araştırma ve yayın faal yetler n n esasları hakkında karar almak,
b) Ün vers tey lg lend ren düzenley c şlemlere l şk n taslakları hazırlamak ve görüşünü Rektöre sunmak,
c) Ün vers ten n önl sans, l sans, yüksek l sans ve doktora g b tüm eğ t m programlarına hang yöntemle ve
hang sayıda öğrenc alınacağını bel rlemek ve Rektöre önermek,
ç) Ün vers ten n tüm eğ t m programlarını, ders programlarını, kred saat değerler n , eğ t m-öğret m
süreçler n ve yarıyıllık dağılımlarını ve akadem k takv m n karara bağlamak,
d) Yükseköğret m Kuruluna sunulacak Ün vers tede Türkçe dışında b r yabancı d l n veya Türkçen n kısmen
ya da tamamen b r bölüm ya da programda kullanılmasına l şk n öner ler hazırlamak,

e) İk l , yaz, gece ve yet şk n eğ t m şekl nde eğ t m programlarının açılmasını önermek, bu programların
çer kler n ve süreler n bel rlemek ve Yükseköğret m Kuruluna sunmak,
f) Profesörlüğe, doçentl ğe ve yardımcı doçentl ğe yükselt lme ve atama başvuru dosyalarının kr terler n
bel rlemek,
g) B r sınava bağlı olmadan fahr akadem k unvanlar vermek üzere fakülte kurullarının bu konudak
öner ler n karara bağlamak,
ğ) Fakülte kurulları le Rektörlüğe bağlı enst tü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak t razları
nceleyerek karara bağlamak,
h) Ün vers te Yönet m Kuruluna üye seçmek,
ı) İlg l d ğer mevzuatla ver len d ğer görevler yapmak.
Yönet m kurulunun oluşumu
MADDE 15 – (1) Yönet m Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ve Ün vers ten n değ ş k b r m ve
elemanlarını tems len Senato tarafından dört yıl süre ç n seç len üç profesörden oluşur. Genel Sekreter, Yönet m
Kurulunun raportörüdür. Rektör yardımcıları ve öğrenc konsey başkanı oy hakkı olmadan Yönet m Kurulu
toplantılarına katılab l rler.
Yönet m kurulunun görevler
MADDE 16 – (1) Yönet m Kurulu, dar faal yetlerde Rektöre ve Ün vers te üst yönet m ne yardımcı b r
organ olup, aşağıdak görevler yapar:
a) Yükseköğret m üst kuruluşları, Mütevell Heyet ve Senato kararlarının uygulanmasında bel rlenen plan ve
programlar doğrultusunda Rektöre görüş b ld rmek,
b) Faal yet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak üzere öğrenc kayıt takv m n düzenlemek,
öğrenc ler n yabancı d l düzey n bel rlemekte kullanılacak ölçütler ve sınav sürec n bel rlemek,
c) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders zleyeb lmeye l şk n konuları karara bağlamak,
ç) Ün vers tede özel öğrenc statüsünde okuyacak öğrenc ler n Yükseköğret m Kurulu kararları çerçeves nde,
Ün vers teye kabul ve kayıt koşullarını bel rlemek ve bu durumdak öğrenc ler n kabul kararını vermek,
d) Ün vers te yönet m le lg l Rektörün get receğ konularda karar almak,
e) Fakülte, enst tü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönet m kurullarının kararlarına yapılacak t razları
nceleyerek kes n karara bağlamak,

f) Öğrenc lerle lg l konuların görüşülmes nde Ün vers te öğrenc konsey başkanının toplantılara katılmasını
sağlamak.
g) İlg l d ğer mevzuatla ver len d ğer görevler yapmak.
Dekanlar, enst tü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkez müdürler
MADDE 17 – (1) Fakülten n ve b r mler n n tems lc s olan dekan, Rektörün Ün vers te ç nden veya dışından
b r profesörü aday göstermes üzer ne, Yükseköğret m Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevell Heyet
tarafından atanır. Dekanın görev süres üç yıldır, süres sona eren dekan yen den atanab l r. Dekanın, kend s ne
yardımcı olmak üzere fakülten n tam zamanlı öğret m üyeler arasından önereceğ en çok k k ş dekan yardımcısı
olarak Rektörün onayı le atanır. Dekan yokluğunda yardımcılarından b r n vek l bırakır. Göreve vekalet altı aydan
fazla sürerse yen b r dekan atanır.
(2) Dekanlar fakülten n yönet m nden sorumludurlar ve lg l mevzuat hükümler nde bel rt len görevler
yürütürler. Rektörün onayı le öğret m elemanları arasından kend ler ne en çok k yardımcı atarlar.
Dekanın görevler
MADDE 18 – (1) Dekanın görevler şunlardır:
a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte b r mler
arasında düzenl çalışmayı sağlamak,
b) Her öğret m yılı sonunda ve stend ğ nde fakülten n genel durumu ve şley ş hakkında Rektöre rapor
vermek,
c) Fakülten n ödenek ve kadro ht yaçlarını gerekçes le b rl kte Rektöre b ld rmek, fakülte bütçes le lg l
öner y fakülte yönet m kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
ç) Fakülten n b r mler ve her düzeydek personel üzer nde genel gözet m ve denet m görev n sürdürmek,
d) İlg l d ğer mevzuatla kend s ne ver len d ğer görevler yapmak.
(2) Dekan; Fakülten n ve bağlı b r mler n n öğret m kapas tes n n etk n ve ver ml b r şek lde kullanılması ve
bu kapas ten n gel şt r lmes nde; eğ t m ve öğret m n güvenl k ç nde yapılması ç n gerekl önlemler n alınmasında;
öğrenc lere gerekl sosyal h zmetler n sağlanmasında, eğ t m-öğret m, b l msel araştırma ve yayın faal yetler n n
düzenl b r şek lde yürütülmes nde, fakülten n d ğer bütün faal yetler n n zlenmes , gözet m ve denet m n n yapılması
ve bunların sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı b r nc derece sorumludur.
Fakülte kurulunun oluşumu ve görevler
MADDE 19 – (1) Fakülte kurulu; dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümler n başkanları, varsa
fakülteye bağlı enst tü ve yüksekokul müdürler ve fakültedek profesörler n kend aralarından üç yıl ç n seçecekler

üç, doçentler n kend aralarından seçecekler k , yardımcı doçentler n kend aralarından seçecekler b r öğret m
üyes nden oluşur.
(2) Öğrenc lerle lg l konularda görüşü alınmak üzere öğrenc konsey n n fakülte tems lc s dekanın çağrısı
üzer ne toplantılara katılır.
(3) Fakülte Kurulu, olağan toplantılarını her yarıyılın başında ve sonunda k kez yapar.
(4) Dekan gerekl gördüğü hallerde fakülte kurulunu olağanüstü de toplantıya çağırab l r.
(5) Fakülte kurulu, akadem k b r organ olup aşağıdak görevler yapar:
a) Fakülten n, eğ t m-öğret m, b l msel araştırma ve yayım faal yetler ve bu faal yetlerle lg l esasları, plan,
program ve eğ t m-öğret m takv m n kararlaştırmak,
b) Fakülte Yönet m Kuruluna üye seçmek,
c) İlg l d ğer mevzuatla ver len d ğer görevler yapmak.
Fakülte yönet m kurulunun oluşumu ve görevler
MADDE 20 – (1) Fakülte yönet m kurulu; Dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıl ç n seçeceğ üç
profesör, k doçent ve b r yardımcı doçent olmak üzere toplam yed k ş den oluşur.
(2) Fakülte yönet m kurulu dekanın çağırısı üzer ne toplanır. Fakülte Yönet m Kurulu gerekt ğ nde, geç c
çalışma ve eğ t m-öğret m koord nasyon grupları kurab l r ve bunların görevler n düzenler.
(3) Fakülte yönet m kurulu, dar faal yetlerde dekana yardımcı b r organ olup, aşağıdak görevler yapar:
a) Fakülte kurulunun kararları le tesp t ett ğ esasların uygulanmasında dekana yardımcı olmak,
b) Fakülten n eğ t m-öğret m, plan ve programları le akadem k takv m n uygulanmasını sağlamak,
c) Fakülten n yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
ç) Dekanın, fakülte yönet m le lg l olarak get receğ bütün şlerde karar almak,
d) Öğrenc ler n kabulü, ders nt bakları ve çıkarılmaları le eğ t m-öğret m ve sınavlara a t şlemler hakkında
karar almak,
e) Öğrenc lerle lg l konularda fakülte öğrenc tems lc s n n toplantıya katılmasını sağlamak,
f) İlg l d ğer mevzuatla ver len d ğer görevler yapmak.

Enst tü müdürü
MADDE 21 – (1) Enst tü müdürü, Rektörün öner s üzer ne Mütevell Heyet Başkanınca üç yıl ç n atanır.
Enst tü müdürü aynı yöntemle görevden alınab l r.
(2) Rektör, müdürün öner s yle enst tüde tam zamanlı çalışan öğret m elemanları arasından en çok k k ş y üç
yıl ç n müdür yardımcısı olarak atar. Enst tü müdürü görev başında olmadığı zamanlarda, yardımcılarından b r n
vek l bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yen b r müdür atanır.
(3) Enst tü müdürünün görev ; bu Yönetmel k ve lg l d ğer mevzuat hükümler yle dekanlara ver lm ş
görevler enst tü bakımından yer ne get r r.
Enst tü kurulu
MADDE 22 – (1) Enst tü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enst tüyü oluşturan anab l m
dalı başkanlarından oluşur.
(2) Enst tü kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmel k hükümler yle fakülte kuruluna ver len görevler
enst tü bakımından yer ne get r r.
Enst tü yönet m kurulu
MADDE 23 – (1) Enst tü yönet m kurulu; enst tü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları le müdür
tarafından göster lecek altı aday arasından enst tü kurulunca üç yıl ç n seç lecek üç öğret m üyes nden oluşur.
(2) Enst tü yönet m kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmel k hükümler yle fakülte yönet m kuruluna
ver lm ş görevler enst tü bakımından yer ne get r r.
Yüksekokul müdürü
MADDE 24 – (1) Yüksekokul müdürü, Rektörün öner s üzer ne Mütevell Heyet Başkanınca üç yıl ç n
atanır. Süres b ten yüksekokul müdürü yen den atanab l r. Yüksekokul müdürü aynı yöntemle görevden alınab l r.
(2) Rektör, yüksekokul müdürünün öner s yle yüksekokulda tam zamanlı çalışan öğret m elemanları arasından
en çok k k ş y üç yıl ç n müdür yardımcısı olarak atar. Yüksekokul müdürü görev başında olmadığı zamanlarda,
yardımcılarından b r n vek l bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yen b r yüksekokul müdürü atanır.
(3) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmel k hükümler yle dekana ver lm ş görevler
yüksekokul bakımından yer ne get r r.
Yüksekokul kurulu
MADDE 25 – (1) Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu
oluşturan bölüm başkanlarından oluşur.

(2) Yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmel kle fakülte kuruluna ver lm ş görevler yüksekokul
bakımından yer ne get r r.
Yüksekokul yönet m kurulu
MADDE 26 – (1) Yüksekokul yönet m kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları le müdürce
göster lecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl ç n seç lecek üç öğret m üyes nden oluşur.
(2) Yüksekokul yönet m kurulu; 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmel kle fakülte yönet m kuruluna ver lm ş
görevler yüksekokul bakımından yer ne get r r.
Bölüm başkanı
MADDE 27 – (1) Fakülte veya yüksekokullardak bölümler, bölüm başkanları tarafından yönet l r. Bölüm
başkanı, 2547 sayılı Kanunun 21 nc maddes le lg l d ğer mevzuat hükümler ne göre bölümün aylıklı profesörler ,
bulunmadığı takd rde doçentler , doçent de bulunmadığı takt rde yardımcı doçentler arasından o bölümü oluşturan
anab l m dalı veya anasanat dalı başkanlarının onbeş gün ç nde verecekler yazılı görüşler n d kkate alarak b r hafta
ç nde Fakültelerde Dekanın öner s , Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün öner s , Rektörün olumlu görüşü ve
Mütevell Heyet Başkanının onayı le üç yıl ç n atanır. Meslek yüksekokulları bünyes ndek önl sans program
başkanları, meslek yüksekokulu öğret m elemanları arasından seç lerek bölüm başkanlarının atanmasındak usul ve
esaslara uygun olarak atanır. Süres b ten bölüm başkanı tekrar atanab l r. Bölüm başkanı kend s ne en çok k
yardımcı seçeb l r. Bölüm başkanı görevde bulunmadığı süreler ç n, yardımcılarından b r n vek l olarak bırakır.
Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğ t m-öğret m ve araştırmalarından ve bölüme a t her türlü faal yet n düzenl
ve ver ml b r şek lde yürütülmes nden sorumludur.
Öğret m elemanları
MADDE 28 – (1) Ün vers ten n öğret m elemanları, öğret m üyeler , öğret m görevl ler , okutmanlar ve
öğret m yardımcılarından oluşur.
(2) Öğret m elemanlarının n tel kler Devlet yükseköğret m kurumlarındak öğret m elemanlarının
n tel kler yle aynıdır. Devlet yükseköğret m kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya d s pl n yoluyla bu
kurumlardan çıkarılmış k ş ler, Ün vers tede görev alamazlar. Ün vers te öğret m elemanlarının seç m nde; Devlet
yükseköğret m kurumlarındak öğret m elemanlarının n tel kler ne ek olarak akadem k ve b l msel yönden Senatoca
kabul ed lecek d ğer şartlar da aranır.
(3) Öğret m elemanlarının görevler n yapmaları bölüm başkanı, enst tü ve yüksekokul müdürler , dekan ve
Rektör tarafından zlen r ve denetlen r.
Öğret m üyeler
MADDE 29 – (1) Öğret m üyeler , Ün vers tede görevl profesör, doçent ve yardımcı doçentlerd r. Bunlardan;
a) Profesör, en yüksek düzeydek akadem k unvana sah p k ş d r.

b) Doçent, doçentl k sınavını başarmış akadem k unvana sah p k ş d r.
c) Yardımcı doçent, doktora çalışmalarını başarı le tamamlamış, uzmanlık veya bell sanat dallarında yeterl k
belge ve yetk s n kazanmış lk kademedek akadem k unvana sah p k ş d r.
(2) Öğret m üyeler n n görevler şunlardır:
a) Ün vers tede, lg l mevzuat hükümler nde bel rt len amaç ve lkelere uygun b ç mde önl sans, l sans ve
l sansüstü düzeylerde eğ t m-öğret m ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve
sem nerler yönetmek,
b) B l msel araştırmalar ve yayınlar yapmak,
c) İlg l b r m başkanlığınca düzenlenecek programa göre bel rl günlerde öğrenc ler kabul ederek onlara
gerekl konularda yardım etmek, 2547 sayılı Kanundak amaç ve ana lkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberl k
etmek,
ç) Yetk l organlarca ver lecek görevler yer ne get rmek,
d) İlg l mevzuat hükümler ne göre ver len d ğer görevler yapmak.
(3) Öğret m üyeler , 2547 sayılı Kanun ve lg l d ğer mevzuat hükümler ne göre atanır.
Öğret m görevl ler
MADDE 30 – (1) Öğret m görevl ler ; Ün vers tede ve bağlı b r mler nde atanmış öğret m üyes bulunmayan
dersler n veya herhang b r ders n özel b lg ve uzmanlık steyen konularının eğ t m-öğret m ve uygulamaları ç n,
kend uzmanlık alanlarındak çalışma ve eserler yle tanınmış k ş ler olup, sözleşme veya ders saat ücret le
görevlend r l rler.
(2) Öğret m görevl ler , lg l yönet m kurullarının görüşü alınarak fakültelerde dekanların, Rektörlüğe bağlı
enst tü veya yüksekokullarda müdürün göstereceğ adaylar arasından Rektör tarafından en çok k yıl ç n atanır ve
Başkanın onayı le atama şlem tamamlanmış olur. Atandıkları süre sonunda görevler kend l ğ nden sona erer. Bunlar
aynı usulle tekrar atanab l r.
Okutmanlar
MADDE 31 – (1) Okutmanlar, eğ t m-öğret m süres nce çeş tl öğret m programlarında ortak zorunlu ders
olarak bel rlenen dersler okutan veya uygulayan öğret m elemanlarıdır. Okutmanlar lg l b r mler n görüşler alınarak
fakültelerde ve fakülteye bağlı b r mlerde dekanın, Rektörlüğe bağlı enst tü veya yüksekokullarda müdürün
göstereceğ adaylar arasından Rektör tarafından en çok k yıl ç n atanır ve Başkanın onayı le atama şlem
tamamlanmış olur. Atandıkları süre sonunda görevler kend l ğ nden sona erer. Okutmanlar aynı usulle tekrar
atanab l r.

Öğret m yardımcıları
MADDE 32 – (1) Öğret m yardımcıları; Ün vers tede bel rl süreler ç n görevlend r len araştırma görevl ler ,
uzmanlar, çev r c ler ve eğ t m-öğret m planlamacılarıdır. Bunlardan;
a) Araştırma görevl ler , yükseköğret m kurumlarında yapılan araştırma, nceleme ve deneylerde yardımcı
olan ve yetk l organlarca ver len lg l d ğer görevler yapan öğret m yardımcılarıdır. Bölüm başkanlarınca bel rlenen
araştırma görevl ler , dekanın, enst tü ya da yüksekokul müdürünün olumlu görüşü alınarak en çok b r yıl ç n Rektör
tarafından atanır ve Başkanın onayı le atama şlem tamamlanır. Bu süre sonunda görevler kend l ğ nden sona erer.
b) Uzmanlar, Ün vers tede öğret mle doğrudan veya dolaylı olarak lg l olan, özel b lg veya uzmanlığa
ht yaç gösteren b r şte laboratuvarlarda, k taplıklarda, atölyelerde ve d ğer uygulama alanlarında görevlend r len
öğret m yardımcılarıdır.
c) Çev r c ler, sözlü veya yazılı çev r şler nde görev yaparlar.
ç) Eğ t m-öğret m planlamacıları, eğ t m-öğret m n planlamasıyla görevl öğret m yardımcılarıdır.
(2) Uzmanlar, çev r c ler ve planlamacılar lg l yönet m kurullarının görüşü alınarak fakülte ve bağlı
b r mler nde dekanın, Rektörlüğe bağlı enst tü veya yüksekokullarda müdürün, Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm
başkanının öner s üzer ne Rektör tarafından en çok k yıl ç n atanır ve Başkanın onayı le atama şlem tamamlanmış
olur. Bu süre sonunda görevler kend l ğ nden sona erer. Bunlar aynı usulle yen den atanab l r.
Uygulama ve araştırma merkezler
MADDE 33 – (1) Ün vers tede, bel rl konularda özgün araştırmaların yürütülmes amacıyla Yükseköğret m
Kurulunun onayı le uygulama ve araştırma merkezler kurulab l r. Merkez müdürler Rektörün öner s üzer ne
Başkanının onayı le atanır. Ayrıca Merkez Müdürünün öner s ve Rektörün onayı le en çok k müdür yardımcısı
atanab l r. Merkez Müdürü yokluğunda yardımcılarından b r n vek l bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse,
yen b r müdür atanır.
(2) Merkez Müdürü, araştırma projeler n düzenler ve Rektörün onayına sunar.
(3) Uygulama ve araştırma merkezler bünyes nde, dışardan stenen her türlü proje ve danışmanlık
h zmetler n ncelemek üzere Rektör tarafından geç c veya sürekl proje değerlend rme kom tes kurulab l r.
Kom ten n değerlend rmeler Mütevell Heyet n n onayından sonra uygulamaya konur.
(4) 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 esaslar, Senato tarafından lg l mevzuat hükümler ne göre bel rlen r.
Akadem k kurullar
MADDE 34 – (1) Akadem k kurullar; lg l b r mlerde her ne surette olursa olsun f len eğ t m-öğret mde
görevlend r lm ş bulunan öğret m üyeler , öğret m görevl ler ve okutmanlardan oluşur. Kurulun başkanı o b r m n

yönet c s d r.
(2) Akadem k kurullar şunlardır:
a) Akadem k genel kurul; lg l fakülte/yüksekokullarda ders veren tüm öğret m üyeler , öğret m görevl ler ve
okutmanlardan oluşur. Fakülte dekanları, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürler akadem k genel kurulun
başkanıdır.
b) Akadem k bölüm kurulu; lg l bölümde ders veren tüm öğret m üyeler , öğret m görevl ler ve
okutmanlardan oluşur. Bölüm başkanı, akadem k bölüm kurulu başkanıdır.
c) Akadem k anab l m dalı kurulu; lg l anab l m dalında ders veren tüm öğret m üyeler ve öğret m
görevl ler nden oluşur. Akadem k anab l m dalı başkanı, akadem k anab l m dalı kurulunun başkanıdır.
(3) Akadem k kurullar her ders yılı başında ve sonunda olmak üzere k defa toplanır. Eğ t m-öğret m
değerlend r l r. B r m başkanına öner lerde bulunur. Akadem k kurullarla lg l d ğer hususlarda; 18/4/1986 tar hl ve
19082 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğret m Kurumlarında Akadem k Kurulların Oluşturulması ve
B l msel Denet m Yönetmel ğ hükümler uygulanır
Fakülte yüksekokul ve enst tü dar teşk latı ve görevler
MADDE 35 – (1) Ün vers teye bağlı fakülte ve yüksekokullarda, fakülte ve yüksekokul sekreterler ne bağlı
yeter kadar uzman ve personelden oluşan sekreterl k, fakülten n veya yüksekokulun dar şler n yürütür. Fakülte
dar teşk latı, fakülte sekreter le sekreterl k bürosundan ve ht yaca göre kurulacak öğrenc şler , personel,
kütüphane, mal şler, yayın ve destek h zmetler b r m nden oluşur. Fakülte sekreter le sekreterl k bürosu ve varsa
bağlı b r mler, fakülten n dar h zmetler n n yürütülmes nden sorumludur.
(2) Yüksekokul dar teşk latı, yüksekokul sekreter le sekreterl k bürosundan ve ht yaca göre kurulacak
öğrenc şler , personel, kütüphane, mal şler ve destek h zmetler b r m nden oluşur. Yüksekokul sekreter le
sekreterl k bürosu ve varsa bağlı b r mler, yüksekokulun dar h zmetler n n yürütülmes nden sorumludurlar.
(3) Enst tü dar teşk latı, enst tü sekreter le sekreterl k bürosundan ve ht yaca göre kurulacak öğrenc şler
ve destek h zmetler b r m nden oluşur. Enst tü sekreter le sekreterl k bürosu ve varsa bağlı b r mler, enst tünün dar
h zmetler n n yürütülmes nden sorumludurlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğ t m-Öğret m İle İlg l Esaslar
Önl sans, l sans ve l sansüstü eğ t m-öğret m
MADDE 36 – (1) Ün vers tede önl sans, l sans ve l sansüstü düzeyler nde eğ t m-öğret m yapılır. Yapılan
eğ t m-öğret m ve buna dayalı olarak ver len d plomalarla lg l esaslar Ün vers te tarafından bel rlen r.

(2) L sans düzey nde öğret m gördükten sonra, Ün vers tede yüksek l sans veya doktora öğren m yapmak
steyenler, Ün vers telerarası Kurulca bel rlenen esaslar le 26/7/2009 tar hl ve 27300 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İstanbul Aydın Ün vers tes L sansüstü Eğ t m-Öğret m ve Sınav Yönetmel ğ hükümler uyarınca
Ün vers tece açılacak sınav sonuçlarına göre seç l rler.
Öğret m d l
MADDE 37 – (1) Ün vers tede öğret m d l Türkçe’d r. Ancak 4/12/2008 tar hl ve 27074 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğret m Kurumlarında Yabancı D l Öğret m ve Yabancı D lle Öğret m Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İl şk n Yönetmel k hükümler çerçeves nde Senatonun kararı, Rektörün öner s , Yükseköğret m
Kurulunun onayı le Ün vers ten n bazı fakülteler , yüksekokulları, meslek yüksekokulları, enst tüler le bunlara bağlı
bölüm, program veya eğ t m-öğret m yapan d ğer alt b r mler nde eğ t m n Türkçe dışında yabancı b r d lde
yapılmasına karar ver leb l r.
Öğrenc alınması
MADDE 38 – (1) Ün vers teye aşağıdak koşullarda öğrenc kabul ed l r:
a) Ün vers teye kayded lecek öğrenc kontenjanları, Senatonun kararı ve Mütevell Heyet n onayı le
Yükseköğret m Kuruluna sunulur ve Yükseköğret m Kurulunun onayı le kes nleş r.
b) Ün vers ten n l sans ve önl sans programlarına öğrenc ler, merkez yerleşt rme s stem yle alınır. Ancak,
Yükseköğret m Kurulunca düzenlenen esaslara göre, Öğrenc Seçme Sınavından (ÖSS) Yükseköğret m Kurulunca
bel rlenen puanların üzer nde puan alan ve bell sanat ve spor dallarında üstün kab l yet olduğu tesp t ed len
öğrenc ler, lg l dalda eğ t m yapmak kaydıyla, y ne bu esaslar çer s nde Ün vers ten n yapacağı özel yetenek sınavı
le öğrenc alab l r. Ayrıca yabancı uyruklu öğrenc ler, yabancı uyruklu öğrenc sınavı (YÖS) sonuçlarına göre
alınab l r.
c) Meslek ve tekn k ortaöğret m kurumlarından mezun olan öğrenc ler sted kler takd rde b t rd kler
programın devamı n tel ğ nde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncel kle kend meslek ve tekn k eğ t m
bölges (METEB) ç ndek veya dışındak meslek yüksekokullarına Yükseköğret m Kurulunun tesp t edeceğ usul ve
esaslar çerçeves nde, Öğrenc Seçme ve Yerleşt rme Merkez (ÖSYM) tarafından sınavsız olarak yerleşt r leb l r.
ç) İlg l mevzuat hükümler çerçeves nde Ün vers teye, Ün vers te ç nden ve dışından yatay ve d key geç ş
yoluyla öğrenc alınab l r.
Öğrenc hak ve yükümlülükler le d s pl n şler
MADDE 39 – (1) Kayıt kabul, sınav, sınıf geçme, mezun yet ve benzer konular Senato tarafından bel rlen r.
Yatay ve d key geç şler, öğrenc konseyler seç m g b hususlarda lg l mevzuat hükümler uygulanır.
(2) Öğrenc ler n d s pl n ş ve şlemler nde; Yükseköğret m Kurulu tarafından çıkarılan, 13/1/1985 tar hl ve
18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret m Kurumları Öğrenc D s pl n Yönetmel ğ hükümler
uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mal Hükümler
Kazanç amacı gütmeme ve gel rler n vakfa devred lmemes
MADDE 40 – (1) Vakıf, Ün vers teden herhang b r suretle gel r, kazanç ve hak elde edemez. Ün vers ten n
her çeş t gel rler Ün vers tede kalır ve geç c ya da dolaylı olarak dah h ç b r suretle vakıf mamelek ne veya
hesaplarına nt kal edemez. Ün vers ten n bağış ve d ğer şek llerde kt sap edeceğ taşınmaz mallar tapuda
Ün vers ten n tüzel k ş l ğ adına tesc l ed l r.
Mal kolaylıklar
MADDE 41 – (1) Ün vers tedek tüm yükseköğret m kurumları, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddes nde yer
alan mal kolaylıklardan, muaf yetlerden ve st snalardan aynen st fade ederler. Bu kurumlar emlak verg s nden
muaftırlar.
Harcama yetk l s
MADDE 42 – (1) Ün vers ten n harcama yetk l s Mütevell Heyet Başkanıdır. Başkan bu yetk s n gereken
hallerde ve uygun gördüğü ölçüde Rektöre veya d ğer yönet c lere devredeb l r.
Gel r kaynakları
MADDE 43 – (1) Ün vers ten n gel r kaynakları şunlardır:
a) Kurucu vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar,
b) Araştırma-gel şt rme projeler , danışmanlık g b h zmetlerden sağlanacak gel rler,
c) Ün vers ten n yatırımlarından ve şletmeler nden elde ed lecek gel rler,
ç) Öğrenc lerden alınacak öğret m ücretler , eğ t m h zmetler nden elde ed lecek gel rler,
d) Devlet yardımı ve d ğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her çeş t yardımlar,
e) Ün vers teye doğrudan veya ölüme bağlı tasarruflarla yapılacak her türlü bağış, vas yet ve yardımlar,
f) Yayınlar ve d ğer taşınır ve taşınmaz malların satışından elde ed len gel rler.
Alım, satım, yapım ve k ralama şler
MADDE 44 – (1) Ün vers ten n alım, satım, yapım, onarım, k ralama şler ve şlemler lg l mevzuat
hükümler ne göre yürütülür

Gözet m-denet m ve değerlend rme
MADDE 45 – (1) Ün vers te Yükseköğret m Kurulunun gözet m ve denet m altındadır. Ayrıca;
a) Ün vers ten n eğ t m, öğret m ve araştırma faal yetler le dar h zmetler n n değerlend r lmes , h zmet
kal tes n n gel şt r lmes , bağımsız dış değerlend rme sürec yle kal te düzeyler n n onaylanması ve tanınması amacı le
20/9/2005 tar hl ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret m Kurumlarında Akadem k
Değerlend rme ve Kal te Gel şt rme Yönetmel ğ kapsamında ç değerlend rme, dış değerlend rme, sürel yayın
gözden geç rme ve kamu oyunu aydınlatma çalışmaları yapılır.
b) Ün vers te, her ders yılı sonunda Yükseköğret m Kuruluna yıllık faal yet raporunu sunar.
c) Ün vers te, Mütevell Heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçen n b r örneğ le bütçen n uygulanmasına
l şk n esaslar ve harcamalara l şk n yetk ler gösteren Mütevell Heyet kararlarını denetlenmek üzere Yükseköğret m
Kuruluna gönder r. Mal yıl sonunda yem nl mal müşav rce usulüne uygun olarak ncelenerek onaylanan harcamalar
da en geç müteak p yılın Mart ayı sonuna kadar Yükseköğret m Kuruluna gönder l r.
ç) Ün vers teye a t taşınmaz mallar Ün vers te adına tapuya tesc l ed l r, her türlü araç, gereç ve dem rbaşlar
noter tasd kl ayn yat defter ne kayded l r ve kayıtlar usulüne uygun olarak muhafaza ed l r.
ALTINCI BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
D s pl n
MADDE 46 – (1) Ün vers tedek öğret m elemanları ve dar personel n d s pl n ş ve şlemler nde; 2547
sayılı Kanun hükümler le 21/8/1982 tar hl ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret m Kurumları
Yönet c , Öğret m Elemanı ve Memurları D s pl n Yönetmel ğ hükümler uygulanır.
Fahr akadem k unvan ver lmes
MADDE 47 – (1) Ün vers te, yurt ç nde veya yurtdışında kend b l m alanlarında olağanüstü başarı kazanmış
k ş lere veya yaşama üstün katkılarda bulunmuş şahs yetlere, Senatonun kararı le fahr doktora veya fahr profesörlük
unvanı ver leb l r.
İz nler
MADDE 48 – (1) Akadem k ve dar personel n z nler 22/5/2003 tar hl ve 4857 sayılı İş Kanunu
hükümler ne göre düzenlen r.
Sözleşmeler

MADDE 49 – (1) Sözleşmel öğret m elemanlarının atanma süreler b r yıldan az olmamak kaydıyla en çok
beş yıldır. Yönet c l k görev üstlenen öğret m üyeler n n sözleşme süreler , bu görevler ç n 2547 sayılı Kanunda
bel rt len süreden daha az olmaz.
(2) Yarı zamanlı öğret m elemanlarının sözleşmeler b r yıllık, ek ders ücretl öğret m elemanlarının
sözleşmeler se b r veya k yarıyıl olarak yapılır.
Yönetmel kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tar hl ve
26040 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vakıf Yükseköğret m Kurumları Yönetmel ğ hükümler le lg l d ğer
mevzuat hükümler , Yükseköğret m Kurulu, Ün vers telerarası Kurul, Mütevell Heyet ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
MADDE 51 – (1) 1/4/2004 tar hl ve 25420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anadolu BİL Meslek
Yüksekokulu Kuruluş Yönetmel ğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n İstanbul Aydın Ün vers tes Mütevell Heyet Başkanı yürütür.

