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YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�nden:
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörlüğüne bağlı

olarak kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Çocuk Eğ�t�m� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n
amaçlarına, yönet�m organlarının görevler�ne, yapacağı faal�yetler�ne, çalışma şek�ller�ne �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Çocuk Eğ�t�m� Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yetler�ne, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma
şekl�ne yönel�k 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: 3/7/2005 tar�hl� ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre 18 yaşını doldurmamış k�ş�y�,
b) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
c) Koord�natör: Gerçekleşt�r�len etk�nl�kler�n dah�l olduğu b�l�msel, sosyal, sport�f ve kültürel alanlardan

sorumlu öğret�m elemanını,
ç) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Çocuk Eğ�t�m� Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
d) Müdür: Merkez Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Merkez müdür yardımcılarını,
f) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörünü,
g) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Senatosunu,
ğ) Ün�vers�te: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�n�,
h) 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, hedef k�tleye yönel�k, eğ�t�m-öğret�m ve çeş�tl� b�l�msel faal�yetlerde

bulunarak öğrenc�ler�n b�l�şsel, duyuşsal, sosyal ve bedensel olarak çok yönlü gel�şmeler�ne katkıda bulunmaktır. Bu
amaçla hedef k�tleye farklı konularda eğ�t�m programları, sem�nerler, b�l�msel etk�nl�kler, doğa-kültürel gez�ler,
serg�ler ve uygulamalı öğrenme etk�nl�kler� �le benzer� etk�nl�kler düzenlemekt�r.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Kahramanmaraş ve çevre �llerdek� eğ�t�m çağındak� çocuklara b�l�m�, okulu, toplumu, �nsanları ve

araştırmayı sevd�recek her türlü eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n� yürütmek.
b) Hedef k�tlen�n eğ�t�m�ne yönel�k b�l�m, sanat, spor ve kültür alanlarında etk�nl�kler düzenlemek.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk eğ�t�m� konusunda yapılan organ�zasyonlarla �şb�rl�ğ� yapmak.
ç) Hedef k�tledek� özell�kle dezavantajlı b�reyler� merkez�n eğ�t�m�nden yararlandırmak.
d) Faal�yet alanlarına g�ren konularda konferanslar, sempozyumlar, sem�nerler ve benzer� çalışmalar

düzenlemek.
e) Öğrenc�ler�n problem çözme, düşünme, karar verme ve üretme becer�ler�n� gel�şt�rmeler�n� desteklemek.
f) Hedef k�tledek� üstün yetenekl� çocukların bel�rlenmes�ne ve eğ�t�lmes�ne yönel�k çalışmalar yapmak.
g) Hedef k�tledek� b�reyler�n eğ�t�m�yle �lg�l� akadem�syenler�n, öğretmenler�n ve �lg�l� d�ğer k�ş�ler�n b�r araya

gelerek b�lg� ve tecrübeler�n� paylaşab�lecekler� eğ�t�m faal�yetler� düzenlemek.
ğ) Hedef k�tlen�n eğ�t�m�ne yönel�k çalışmalarda bölgedek� d�ğer kurum ve kuruluşların olanaklarının

Merkez�n çalışmalarına katkı sağlamasına çalışmak.
h) Eğ�t�c� b�l�msel derg�, af�ş, bülten, broşür ve k�tap hazırlamak.
ı) Eğ�t�m�n etk�ler�n�n bel�rlenmes� amacıyla araştırmalar yapmak.

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.
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b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkez�n müdürü ve müdür yardımcıları
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Ün�vers�ten�n alan eğ�t�m� üzer�nde uzmanlaşmış öğret�m elemanları

arasından Rektör tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Süres� dolan Merkez Müdürü yen�den görevlend�r�leb�l�r.
(2) Müdür, Merkez�n çalışmalarının yürütülmes�nden Rektöre karşı sorumludur.
(3) Merkez�n faal�yet alanlarında çalışan Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından en çok �k� k�ş� Müdür

tarafından müdür yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Müdür yardımcıları, Müdürün kend�ler�ne vereceğ� görevler�
yapar.

(4) Müdürün görev süres� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının da görev� kend�l�ğ�nden sona erer. Müdür,
görev� başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından b�r�s�n� vek�l tay�n eder.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Merkez�n, bu Yönetmel�kte bel�rt�len amaçlarını gerçekleşt�rmek �ç�n çalışmaların düzenl� olarak

yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
c) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündem�n� hazırlamak ve toplantılara başkanlık

etmek, Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� faal�yet raporunu Rektörlüğe sunmak.
d) Merkez�n �ht�yaç duyduğu hususlarda �lg�l� k�ş�, kurum ve kuruluşlar �le �ş b�rl�ğ� yapmak.
Müdür yardımcılarının görevler�
MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevler� şunlardır:
a) Gerekt�ğ�nde Müdürlüğe vekalet etmek.
b) Merkez�n her türlü faal�yet�nde Müdüre yardımcı olmak.
c) Merkez�n her türlü eğ�t�m, öğret�m ve öğrenc� �şler�n� yürütmek.
ç) Müdür tarafından ver�len görevler� yer�ne get�rmek.
d) Gerekl� resm� evrak ve defterler�n kurallara göre hazırlanması, tutulması ve saklanmasını sağlamak.
e) Müdür yardımcısı, çalışmalarından Müdüre karşı sorumludur.
Yönet�m Kurulu ve görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür başkanlığında; b�r müdür yardımcısı, Müdürün öner�s� üzer�ne

Rektör tarafından Ün�vers�ten�n alan eğ�t�m�nde en az doktora düzey�nde uzmanlık dereces�ne sah�p öğret�m
elemanları arasından üç yıl süreyle görevlend�r�len üç üye �le b�rl�kte toplam beş üyeden oluşur. Süres� dolan üye
yen�den görevlend�r�leb�l�r. Görev süres� dolmadan ayrılan üyen�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere aynı usulle
yen� b�r üye görevlend�r�l�r. Merkez Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne �k� ya da üç ayda b�r ve gerekl� hallerde
olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır, oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün oyu
yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Merkez Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� konularda karar almak.
b) Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� k�ş�, kurum ve kuruluşlarla �lg�l� �şb�rl�ğ� esaslarını bel�rlemek.
c) Yıllık etk�nl�k raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını düzenlemek.
ç) Merkez�n bütçes�n� yapmak, her türlü harcamaya karar vermek.
d) Merkez�n çalışmalarının değ�ş�k kurum ve kuruluşlarca desteklenmes� amacı �le kararlar almak.
e) Merkez�n programlarına katılacak öğrenc� sayısı �le başvuru usuller�, öğrenc� kabulü, katılım ücret�, ücrets�z

kabul ed�lecek öğrenc�ler�n bel�rlenmes� g�b� konularda kararlar almak.
f) Merkeze bağlı olarak kurulacak b�l�msel araştırma b�r�m� �le akadem�syenler�n�n Merkez�n araştırma

�mkanlarını kullanmaları hususunda çalışma usul ve esaslarını bel�rlemek.
g) Müdürün önereceğ� d�ğer hususları karara bağlamak.
(3) Merkez Yönet�m Kurulu, Ün�vers�te personel�n�n çocuklarının Merkez�n faal�yetler�nden yararlanması

hususunda da karar alab�l�r.
(4) Merkez Yönet�m Kurulu karar alırken, Merkez Danışma Kurulundan gelen görüş, öner� ve tesp�tler� de

değerlend�rerek karar alır.
Merkez Danışma Kurulu ve görevler�
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak değerlend�rmelerde bulunan

�st�şar� n�tel�kte görüş b�ld�ren b�r kuruldur. Merkez Danışma Kurulu; Merkez�n amaç ve çalışmalarına �lg�s� olan,
uzmanlık ve deney�mler�nden yararlanılab�lecek akadem�syenler �le kamu ve özel sektörde çalışan şahıslar arasından
Merkez Yönet�m Kurulu tarafından öner�len ve Rektör tarafından üç yıl süre �ç�n görevlend�r�len en fazla y�rm� beş
üyeden oluşur.

(2) Merkez Danışma Kurulu her yıl Müdürün çağrısı �le bel�rlenen gündem� görüşmek üzere en az �k� kez
toplanır. Merkez Danışma Kurulunun toplanmasında ve karar almasında salt çoğunluk şartı aranmaz.

(3) Merkez Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� öner�ler get�rmek.
b) Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� değerlend�rmeler yapmak.
(4) Müdür, Müdür yardımcıları, Yönet�m Kurulu üyeler� ve Koord�natörler Merkez Danışma Kurulunun doğal

üyeler�d�r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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Çeş�tl� ve Son Hükümler
Koord�natörler ve görevler�
MADDE 13 – (1) Koord�natör; Ün�vers�tede görevl� akadem�k personel arasından, halk oyunları, çeş�tl� spor

dalları, fen b�l�mler�, t�yatro, ş��r, müz�k, görsel sanatlar, fotoğraf, sosyal b�l�mler, yöresel sanatlar, güzel konuşma ve
yazma, k�tap okuma, çevre eğ�t�m�, traf�k eğ�t�m� ve d�ğer hususlarda Merkez Danışma Kurulundan, Ün�vers�ten�n
öğret�m elemanlarından, kurum dışından gelen program, araştırma, gez� ve �ncelemeler �le benzer� etk�nl�kler�
gerçekleşt�r�r.

(2) Koord�natörler, açılması kararlaştırılan programlarda gerçekleşt�r�lecek eğ�t�m–öğret�m ve uygulama
faal�yetler�n�n yönet�lmes�nde görev yapmak üzere Müdür tarafından görevlend�r�l�r. Müdür gerekt�ğ�nde koord�natörü
değ�şt�reb�l�r. Koord�natör çalışmalarında Müdüre karşı sorumludur.

(3) Koord�natörün görev�; Merkez Danışma Kurulu tarafından öner�len ve Merkez Yönet�m Kurulu tarafından
kabul ed�len programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların Merkez Yönet�m
Kurulunun bel�rled�ğ� ölçütlere göre seç�m�n� gerçekleşt�rmek, etk�nl�kler� ve akadem�k takv�m� hazırlamak,
programın eğ�tmenler�n� ve programda görev alan akadem�k ve �dar� personel�n görev dağılımlarını bel�rlemek;
program süres�nce katılımcıların sağlık ve güvenl�k �ç�nde program etk�nl�kler�nde yer almaları �ç�n gerekl� önlemler�
almak, programa �l�şk�n çalışmalar yapmak, programın �çer�ğ�n� ve aşamalarını hedef k�tlen�n düzey�ne uygun olacak
şek�lde oluşturmak, programın yürütülmes� sürec�nde meydana gelen ve programın genel g�d�şatına etk� edeb�lecek
durumlar hakkında Müdürü b�lg�lend�rmek ve sorumlu olduğu programı yürütmekt�r. Koord�natör, Merkez Yönet�m
Kurulunca açılması onaylanan programları Müdürün onayından sonra uygular.

(4) Merkez; fen b�l�mler�, sosyal b�l�mler, güzel sanatlar, spor, d�l ve edeb�yat alan koord�natörlükler� �le
faal�yetler�ne başlar.

(5) Bunlardan başka hang� alanlarda koord�natörlükler�n kurulacağına, Merkez Danışma Kurulunun öner�s� ve
Merkez Yönet�m Kurulunun onayı �le karar ver�l�r.

Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, Müdürün öner�s� üzer�ne, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddes� uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 15 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Merkez Müdürüdür.
Merkez�n gel�r kaynakları
MADDE 16 – (1) Merkez�n gel�r kaynakları; Ün�vers�teden ayrılacak ödenekten, çalışmalara katılacak

ve/veya çalışmaları destekleyecek kamu kurum ve kuruluşları �le özel kuruluşlar ve k�ş�ler�n her türlü yardımı, bağışı
ve eğ�t�m faal�yetler�nden yararlanacaklardan alınacak katılım ücret� �le d�ğer gel�rlerden oluşur.

Merkez�n faal�yetler�n� tamamlayanlara ver�lecek belge
MADDE 17 – (1) Merkez tarafından açılan programlara katılan çocuk ve gençlere, Rektör ve Merkez

Müdürünün onayını taşıyan b�r katılım belges� ver�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato

kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


