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YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ 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� Çocuk Eğ�t�m� Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�n amacına, faal�yetler�ne ve yönet�m�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Aydın Ün�vers�tes�ne bağlı kurulan Çocuk Eğ�t�m� Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yetler�ne, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının 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) Çocuk: 6-18 yaş arasındak� çocukları,

b) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Çocuk Eğ�t�m� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,

ç) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

d) Program koord�natörü: B�l�m, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten k�ş�y�,



e) Rektör: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörünü,

f) Ün�vers�te: İstanbul Aydın Ün�vers�tes�n�,

g) 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) Toplumun b�l�msel b�lg�ye er�şeb�l�rl�ğ�n� artırmak.

b) İlkokul, ortaokul ve l�se düzey�ndek� öğrenc�ler�n herhang� b�r alanda mevcut müfredat dâh�l�nde ya da
dışında �lg� duydukları b�l�msel alanlarla �lg�l� güven�l�r ve güncel b�lg�y�, o alanın b�l�m �nsanlarından almalarını
sağlamak.

c) Merkezde yürütülecek etk�nl�klerle çocukları meraklı olmaya ve eleşt�rel düşünmeye sevk etmek ve
problem çözme becer�ler�n�n gel�şmes�ne katkıda bulunmak.

ç) Ün�vers�ten�n çocuklarla çalışmalar yapması yoluyla toplumla �lg�l� sorumluluklarını yer�ne get�rmes�ne ve
toplumla daha �ç �çe olmasına yardımcı olmak.

d) Öğrenc�ler�n çeş�tl� meslek dalları hakkında b�lg� sah�b� olmalarını sağlamak.

e) Çocuklara b�r�k�m sağlayacak deney�m, ortam ve yaşantı sunmak.

f) Yapılacak eğ�t�m-öğret�m faal�yetler� �le �lg�l� tüm Ün�vers�te mensuplarına uygulama ve araştırma yapma
�mkânı vermek.

g) Üstün yetenekl� çocukların fark ed�lmes� �ç�n ortam oluşturmak.

ğ) Sosyal sorumluluk duygusu çerçeves�nde, çevre halkına ve öğrenc�ler�ne, b�l�m, sanat ve spor yolu �le
d�s�pl�nl�, sağlıklı ve kal�tel� yaşam alışkanlığı sunmak.

h) Çocuklara b�l�m, sanat ve spor eğ�t�m� ve etk�nl�kler� yolu �le Ün�vers�te kültürünün oluşturulmasını
sağlamak.



ı) Ulusal ve uluslararası düzeydek� çocuk eğ�t�m� uygulama ve araştırma merkezler�n�n etk�nl�kler� kapsamında
yapılan faal�yetler� �ncelemek ve bu merkezlerle �şb�rl�ğ� yapmak.

Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:

a) İlkokul, ortaokul ve l�se öğrenc�ler�n�n düzeyler�ne uygun olarak, Ün�vers�tede eğ�t�m-öğret�m yapılan tüm
b�l�m, sanat, kültür ve spor alanlarında sınıf �ç� ve dışı etk�nl�kler�n düzenlenmes�.

b) Merkez�n kend�s�n� gel�şt�rmes� amacıyla, ulusal ya da uluslararası �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ�
yapması, bunların çalışmalarına katılması ve b�lg� alışver�ş�nde bulunmak amacıyla konferans, çalıştay, sem�ner ve
benzer� toplantıların düzenlenmes�.

c) Merkez�n faal�yetler� kapsamında Ün�vers�te olanaklarının etk�l� b�r şek�lde değerlend�r�lmes�n�n
sağlanması.

ç) Merkez bünyes�nde yapılan tüm çalışmalarla �lg�l� yayın ve yayım etk�nl�kler�n�n gerçekleşt�r�lmes�.

d) Talep ed�ld�ğ� durumlarda herhang� b�r alanda �lkokul, ortaokul ve l�se öğretmenler�ne eğ�t�m ver�lmes�.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları

MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Yönet�m Kurulu.

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Ün�vers�ten�n öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından, üç yıl süre �le
görevlend�r�l�r. Süres� dolan Merkez Müdürü yen�den görevlend�r�leb�l�r. Merkez Müdürü, Merkez Yönet�m Kurulu
üyeler� arasından en fazla �k� k�ş�y� yardımcı olarak seçer ve görevlend�r�lmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür
yardımcılarının görev süres� de Merkez Müdürünün görev süres�yle aynıdır. Müdür yardımcıları; Merkez Müdürünün
verd�ğ� �şler� yapar ve Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda yer�ne vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevler�



MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek.

b) Merkez Yönet�m Kurulunu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündem� hazırlamak ve bu
kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.

c) Merkez� amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını düzenlemek ve Merkez Yönet�m
Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Merkez Yönet�m Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönet�m Kurulu; Merkez Müdürü �le Rektör tarafından Ün�vers�te öğret�m
elemanları arasından görevlend�r�len dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Yönet�m Kurulu
üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev süres� dolan üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�rler. Süres� b�tmeden ayrılan
üyeler�n yer�ne, aynı usulle yen�ler� görevlend�r�l�r. Merkez Yönet�m Kurulu; Merkez Müdürünün davet� üzer�ne, en az
ayda b�r defa üyeler�n�n salt çoğunluğu �le toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır.

Merkez Yönet�m Kurulunun görevler�

MADDE 11 – (1) Merkez Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Merkez�n faal�yet alanları kapsamındak� çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

b) Yıllık faal�yet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak.

c) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre ver�len d�ğer �şler� yapmak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak değerlend�rmede bulunan ve
�st�şar� n�tel�kte görüş b�ld�ren b�r kuruldur.

(2) Merkez Danışma Kurulu; Merkez�n amaç ve çalışmalarına �lg�s� olan ve uzmanlıklarından
yararlanılab�lecek, Ün�vers�teden ve d�ğer ün�vers�telerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden ve şahıslar
arasından Merkez Yönet�m Kurulunca seç�len ve Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�len en fazla otuz üyeden
oluşur.

(3) Merkez Danışma Kurulu; her yıl en az b�r defa, Merkez Müdürünce bel�rlenen b�r tar�hte, Merkez
Müdürünün başkanlığında toplanır. Merkez Danışma Kurulunun toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Merkez Danışma Kurulunun görevler�



MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Merkez�n faal�yet alanlarında Merkez Yönet�m Kuruluna danışmanlık yapmak.

b) Merkez�n faal�yetler�n� gözden geç�rerek �lg�l� konularda gerekl� tavs�yelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı

MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�
uyarınca, Merkez Müdürünün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato ve
Yönet�m Kurulu 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.

 
 


