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YÖNETMELİK

Yüksek İht�sas Ün�vers�tes�nden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YAŞLILIK ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, organlarına, bu organların görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n
usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, organlarına, bu organların görevler�ne 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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Müdür Yardımcıları: Merkez�n Müdür Yardımcılarını,
d) Rektör: Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� Rektörünü,
e) Ün�vers�te: Yüksek İht�sas Ün�vers�tes�n�,
f) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; �nsan ömrünün uzaması �le yaşlanan toplumumuzda yaşam kal�tes�n�

artırmaya yönel�k olarak yaşlıların çok yönlü sorunlarını ele almak, toplumda farkındalık oluşturmak ve çözüm
üret�m�ne katkıda bulunmak, araştırmalar yapmak ve eğ�t�m etk�nl�kler�n� gerçekleşt�rmekt�r.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Ün�vers�te bünyes�ndek� ger�atr� alanı �le �lg�l� tüm b�r�mlerle �şb�rl�ğ� yaparak yaşlanma sürec� �le �lg�l�

konularda çok yönlü b�l�msel araştırmaları, uygulamaları ve eğ�t�m faal�yetler�n� koord�ne etmek ve yürütmek.
b) Yaşlılık dönem�n�n ve beraber�nde get�receğ� sorunların çözümüne yönel�k b�l�msel araştırmaları

desteklemek ve uygulama alanları oluşturmak.
c) Yaşlılık sürec�nde görülme sıklığı artan hastalıklar konusunda ep�dem�yoloj�k araştırmaları planlamak ve

yürütmek.
ç) Yaşlılarda sık görülen hastalıklarda erken tanı yöntemler�n�n gel�şt�r�lmes�ne, güncel tak�p, tedav� ve bakım

planlarının yapılması ve uygulanmasına yönel�k çalışmalar yapmak.
d) İlg�l� mevzuat hükümler� doğrultusunda, yaşlıların yaşam kal�tes�n�n korunmasına ve gel�şt�r�lmes�ne katkı

sunan ger�atr�k rehab�l�tasyon merkez�n� kurmak ve yürütülen çalışmaları planlamak.
e) Sağlıklı yaşlanma ve yaşlanmayı gec�kt�rme kapsamında toplumun her kes�m�ne yönel�k eğ�t�m faal�yetler�

düzenlemek.
f) Yurt �ç� ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla, vakıf ve derneklerle �şb�rl�ğ� �ç�nde amaç ve etk�nl�kler�ne uygun

proje, araştırma ve �ncelemeler yapmak.
g) Toplumun yaşlı b�reyler�ne yönel�k olarak sağlık ve sosyal alanlarda, devlet pol�t�kalarının gel�şt�r�lmes�ne

katkı sağlamak.
ğ) Merkez�n faal�yet alanını �lg�lend�ren konularda ulusal ve uluslararası b�l�msel toplantı, sem�ner,

sempozyum, konferans, kongre ve kurslar düzenleyerek b�lg� ve düşünce paylaşımını gerçekleşt�rmek, elde ed�len
sonuçları kamuoyuna duyurmak.     

h) Ün�vers�te toplum bütünleşmes�n�n b�r boyutu olarak yaşlılara eğ�t�m ve danışmanlık h�zmet� vermek.
ı) Yaşlılık dönem�n�n önem�n� vurgulayan yazılı, sözel ve görsel yayınlar yapmak suret�yle gen�ş k�tlelere

ulaşmak, yazılı ve görsel basında konuya �l�şk�n farkındalığın oluşması yönünde çalışmalar yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
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MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından Rektör

tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� sona eren Müdür yen�den aynı yöntemle görevlend�r�leb�l�r. Müdür,
Merkez�n amaçları doğrultusundak� çalışmaların düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�nden, Merkez�n bütün etk�nl�kler�n�n
gözet�m ve denet�m�nden ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı b�r�nc� derecede sorumludur. Müdür, bu
Yönetmel�kte bel�rt�len görevler�n� yer�ne get�reb�lmek �ç�n Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� Ün�vers�te öğret�m üyeler�
arasından en fazla �k� k�ş�y� müdür yardımcısı olarak üç yıl süre �le görevlend�r�lmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdür gerekt�ğ�nde Rektörün onayı �le yardımcılarını değ�şt�reb�l�r. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından ver�len
görevler� yapar. Kes�nt�s�z altı aydan fazla olmamak üzere Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün bel�rled�ğ� b�r
müdür yardımcısı kend�s�ne vekâlet eder. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının da görev� sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönet�m Kurulu kararlarını bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde uygulamak.
ç) Yönet�m Kurulunun toplantı gündem�n� bel�rlemek ve Kurulu toplantıya çağırmak.
d) Merkez bünyes�nde oluşturulan çalışma gruplarının faal�yetler�n� düzenlemek, yürütmek, denetlemek.
e) Merkez�n ver�ml� çalışmasını ve �lg�l� b�r�mler arasındak� koord�nasyonu sağlamak.
f) Merkez�n �ht�yaç duyduğu madd� �mkânları sağlama konusunda �lg�l� k�ş�, kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ�

yapmak.
g) Yönet�m Kurulunca hazırlanan bütçey� Rektöre sunmak.
ğ) Her eğ�t�m-öğret�m yılı sonunda ve Rektörlükçe talep ed�ld�ğ�nde Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� yıllık

faal�yet raporunu hazırlamak ve Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
h) Merkez�n d�ğer �dar� �şler�n� yürütmek.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkez�n faal�yet alanlarında çalışma

yapan Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından Müdür tarafından öner�len ve Rektör tarafından görevlend�r�len üç üye
olmak üzere toplam en fazla altı üyeden oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süreler� üç yıldır. Görev� sona eren
üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden ayrılan üyen�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye
görevlend�r�l�r. Yönet�m Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak en az �k� ayda b�r defa toplanır. Gerekt�ğ�nde
Müdürün davet� üzer�ne olağanüstü olarak da toplanab�l�r. Yönet�m Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu �le
toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu �le alınır. Oylar kabul veya ret şekl�nde ver�l�r. Oyların eş�tl�ğ�
hal�nde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışmaları �le �lg�l� plan ve programların et�k ve b�l�msel kurallara, �lg�l� mevzuata uygun olarak

daha �y� ve ver�ml� şek�lde yürütülmes� �ç�n gerekl� tedb�rler� ve kararları almak.
b) Merkez�n faal�yetler�n� yürütmek �ç�n gerek görüldüğünde çalışma gruplarını oluşturmak, görevler�n�

düzenlemek.
c) Merkez elemanlarının ger�atr� alanındak� araştırma, eğ�t�m, uygulama, danışmanlık ve yayın konularındak�

proje ve benzer� talepler�n� değerlend�rmek ve öner�lerde bulunmak.
ç)  Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� yıllık faal�yet raporunu görüşmek.
d) Rektöre sunulmak üzere Merkez�n bütçes�n� hazırlamak ve karara bağlamak.
e) Müdürün Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� get�receğ� d�ğer konuları görüşüp karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevler�
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönet�m Kurulunun öner�s� üzer�ne Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l�

deney�m� bulunan Ün�vers�te �ç� veya dışı uzman k�ş�ler arasından Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�len en
fazla dokuz k�ş�den oluşur. Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak en az b�r kere Müdürün davet� üzer�ne toplanır.
Gerekt�ğ�nde Müdürün davet� üzer�ne olağanüstü olarak da toplanab�l�r. Toplantılar, davete katılmış üyelerle salt
çoğunluk aranmadan yapılır. Danışma Kurulu, Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� konularda görüş ve öner�lerde
bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 13 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes�ne göre Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�len personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yüksek İht�sas Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.
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