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YÖNETMELİK

Karabük Ün�vers�tes�nden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Karabük Ün�vers�tes� Üstün Yetenekl�ler Eğ�t�m Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve
çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Karabük Ün�vers�tes� Üstün Yetenekl�ler Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, 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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Karabük Ün�vers�tes� Üstün Yetenekl�ler Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,

             c) Müdür: Merkez Müdürünü,

             ç) Müdür yardımcısı: Merkez�n Müdür Yardımcısını,

             d) Rektör: Karabük Ün�vers�tes� Rektörünü,

             e) Ün�vers�te: Karabük 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 amaçları şunlardır:

             a) Türk�ye’dek� ve d�ğer ülkelerdek� üstün yetenekl� b�reyler�n b�l�m �nsanı olarak yet�şmeler�ne katkı
sağlamak �ç�n, çeş�tl� alanlarda zeng�nleşt�r�lm�ş, farklılaştırılmış ve b�reyselleşt�r�lm�ş eğ�t�m programları
düzenlemek,

             b) Doğumdan, yüksek öğret�m�n sonuna kadar olan süreçte, üstün yetenekl� b�reyler�n erken yaşta fark
ed�lmes�n� ve �ht�yaç duydukları ps�koloj�k, akadem�k, sosyal destek ve eğ�t�m�n ver�lmes�n� sağlamak, zekâ, �lg� ve
yetenek alanlarını bel�rlemek,

             c) Üstün yetenekl� b�reyler�n a�leler�n�n ve öğretmenler�n�n b�l�nçlend�r�lmes� ve eğ�t�lmes� �ç�n, �lg�l� resm� ve
özel kurumlara danışmanlık yapmak,



             ç) Üstün yetenekl�lere yönel�k ülke ölçeğ�nde stratej�k b�lg� üretmek, b�l�msel araştırmalar yapmak, yapılanları
değerlend�rmek ve b�lg� merkez� oluşturmak,

             d) Üstün yetenekl�ler�n eğ�t�m� �le �lg�l� pol�t�kalar oluşturmak, mevcut pol�t�kaları değerlend�rmek ve
güncelleşt�rmek,

             e) Üstün yetenekl�ler�n eğ�t�m�, �st�hdamı ve bey�n gücü �l�şk�ler�n� �ncelemeye, planlamaya ve uygulamaya
katkıda bulunmak,

             f) Üstün yetenekl�ler�n ulusal ve evrensel değerler� tanımalarını, ben�msemeler�n�, gel�şt�rmeler�n� ve bu
değerlere saygı duymalarını; l�der, yaratıcı ve üret�c� düşünce yetenekler�n� ulusal ve toplumsal b�r bakış açısıyla ülke
kalkınmasına yarar sağlayacak b�ç�mde gel�şt�rmek,

             g) Üstün yetenekl�ler�n yetenek alanı ya da alanlarının gel�şt�r�lmes�n�n yanı sıra, sosyal ve duygusal
gel�ş�mler�n� sağlayacak çalışmalarda bulunmak,

             ğ) Üstün yetenekl�ler�n, yetenekler�n�n farkında olmalarını ve kapas�teler�n� gel�şt�rerek en üst düzeyde
kullanmalarını sağlamak.

             Merkez�n faal�yet alanları

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

             a) Türk�ye’de üstün yetenekl� b�reylere eğ�t�m veren kurum ve kuruluşlarda, okul önces�, �lköğret�m ve
ortaöğret�m kurumlarında görev yapan öğretmenlere üstün yetenekl�ler�n eğ�t�m� konusunda düzenlenecek programlar
kapsamında eğ�t�m vermek,

             b) Türk�ye �le d�ğer ülkeler arasında uluslararası düzeyde üstün yetenekl� b�reyler �ç�n b�l�m ve doğa kampları,
yaz ve kış b�l�m okullarında etk�nl�kler, l�derl�k programları ve d�ğer toplantıları düzenlemek,

             c) Üstün yetenekl�l�k konusunda uzmanların katılımıyla ulusal veya uluslararası kongre, panel, sem�ner,
çalıştay, konferans ve benzer� b�l�msel faal�yetler düzenlemek,

             ç) Üstün yetenekl�ler�n eğ�t�m� �le �lg�l� uluslararası kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak ve uluslararası projelere
katılmak,

             d) Üstün yetenekl�ler�n eğ�t�mler�ne yönel�k b�l�msel n�tel�ktek� çalışmaları yakından tak�p ederek b�l�msel
derg� ve haber bülten� çıkarmak,

             e) Ün�vers�ten�n Eğ�t�m Fakültes� bünyes�nde �lg�l� bölüm ve anab�l�m dalının açılması ve gel�şt�r�lmes�
hususundak� çalışmalara destek vermek,

             f) Türk�ye’n�n b�l�m pol�t�kasına katkıda bulunmak �ç�n �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere
üstün yetenekl� b�reylerle �lg�l� çalışmalar yürüten s�v�l toplum kuruluşları �le ortak çalışmalar, ulusal ve uluslar arası
projeler planlamak ve uygulamak,

             g) Üstün yetenekl� b�reyler�n, Ün�vers�te öğret�m elemanlarının verm�ş olduğu kurumsal ve uygulamalı
derslere katılması �ç�n ortam hazırlamak ve yaz dönemler�nde ün�vers�telerde staj yapma fırsatı oluşturmak,

             ğ) Ün�vers�tedek� akadem�syenler �le �lg�l� eğ�t�m kurumlarının b�rl�kte çalışacakları projeler� oluşturmak ve
gerçekleşt�rmek,

             h) Üstün yetenekl� b�reyler�n yetenekler� doğrultusunda b�l�msel çalışmalar yapmalarını sağlayacak �mkânlar
oluşturarak, özell�kle d�s�pl�nler arası çalışmalardak� kazanımlarla sorunları çözmeye ya da �ht�yacı karşılamaya
yönel�k çeş�tl� projeler gerçekleşt�rmeler�ne fırsat hazırlamak ve sunmak,

             ı) Üstün yetenekl� b�reylere uluslararası platformlarda kend�ler�n� gel�şt�rmeler�ne yardımcı olacak d�l kursları
düzenlemek,

             �) Üstün yetenekl� b�reyler�n üretken ve sorun çözen b�reyler olarak yet�şmeler�ne �mkân sağlamak üzere
zeng�nleşt�r�lm�ş, farklılaştırılmış ve b�reyselleşt�r�lm�ş eğ�t�m programları düzenlemek,

             j) Üstün yetenekl� b�reylere yetenek alanlarının gel�şt�r�lmes�n�n yanında, sosyal ve duygusal gel�ş�mler�n� b�r
bütünlük �çer�s�nde ele alacak ortamlar hazırlamak ve sunmak,

             k) Üstün yetenekl� b�reylere sah�p a�leler� destekley�c�, güvenler�n� artırıcı, çevre �le uyumlu, kend�s� �le
barışık olma b�l�nc� kazandırmak ve bu a�lelere ps�koloj�k ve sosyoloj�k bakımdan destek olacak eğ�t�m programları
oluşturmak,



             l) Üstün yetenekl� b�reylere özgü öğrenme modeller� gel�şt�rerek bunları yayınlamak ve uygulanmasına
katkıda bulunmak,

             m) Karabük İl�nde ve yurt genel�nde eğ�t�me alınmayan üstün yetenekl� b�reyler�n tak�b�n� yapmak ve onları
eğ�t�m kampları ve benzer� organ�zasyonlarla hayata hazırlamak,

             n) Üstün yetenekl�ler�, gerekt�ğ�nde burs ve kred� alab�leceğ� kurum ve kuruluşlarla b�r araya get�rmek,
yetenekler�ne göre onlara b�l�msel çalışma ortamı hazırlamak,

             o) Örgün eğ�t�m dışında kalan üstün yetenekl� b�reyler�n, �ş alanlarındak� �ht�yaca yönel�k olarak tekn�k buluş
ve araçlar gel�şt�reb�lmeler�ne �mkân sağlamak ve bu konuda desteklemek,

             ö) Örgün eğ�t�m �ç�ndek� ve dışındak� üstün yetenekl� b�reylerden madd� sıkıntısı olanlara �mkânlar ölçüsünde
burs ve/veya yardım tem�n etmek,

             p) Üstün yetenekl� b�reyler�n yetenekler�n� tesp�t ed�c� çalışmaları ve rehberl�k faal�yetler�n� desteklemek,

             r) Üstün yetenekl�ler�n tanılanmasına yönel�k araç ve yöntemler� �le �lg�l� gel�şt�rme, uygulama ve
değerlend�rme çalışmalarını koord�ne etmek ve desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Organları ve Görevler�

             Merkez�n organları

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

             a) Müdür,

             b) Yönet�m Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; üstün yetenekl�ler �le �lg�l� faal�yet gösteren Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından
Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.

             (2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Müdürün görüşü alınarak üstün yetenekl�lere eğ�t�m
veren kurumlarda görev yapmış eğ�t�mc�ler arasından b�r k�ş� ve eğ�t�mc� akadem�syenlerden b�r k�ş� üç yıl �ç�n Rektör
tarafından müdür yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Rektör gerekt�ğ�nde aynı yöntemle müdür yardımcısını
değ�şt�reb�l�r.

             (3) Müdür görev� başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından b�r�n� vek�l bırakır. Vekâlet altı aydan
fazla sürerse yen� Müdür görevlend�r�l�r.

             Müdürün görevler�

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

             a) Merkez� tems�l etmek ve �dar� �şler� yürütmek,

             b) Yönet�m Kurulunun gündem�n� hazırlamak, kararları Rektörlüğe sunmak ve uygulamak,

             c) Merkez�n ver�ml� çalışmasını ve �lg�l� b�r�mler arasındak� koord�nasyonu sağlamak,

             ç) Merkezde görev yapacak eğ�t�mc�ler�, akadem�k, �dar� ve tekn�k personel �ht�yacını bel�rlemek ve
görevlend�rmelerle �lg�l� öner�ler� Rektörlüğe sunmak,

             d) Merkezde görevl� veya görevlend�r�lecek personel�n h�zmet �ç� eğ�t�m amacı �le yurt �ç� ve yurt dışında
görevlend�r�lmes�n� Rektörlüğe önermek,

             e) Merkez�n �ht�yaç duyduğu madd� �mkânları sağlama konusunda �lg�l� k�ş�, kurum ve kuruluşlar �le �let�ş�m
kurmak,

             f) Merkez�n çalışmaları �le �lg�l� yıllık faal�yet raporlarını hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan
sonra Rektörlüğe sunmak,



             g) Merkez�n plan dâh�l�nde yapacağı b�l�msel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faal�yetler�n�
bel�rlemek, uygulamaya koymak, çalışma gruplarını oluşturmak, çalışma ve faal�yetler� yönlend�rmek.

             Müdür yardımcılarının görevler�

             MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevler� şunlardır:

             a) Gerekt�ğ�nde Müdürlüğe vekâlet etmek,

             b) Koord�nasyon �şler�nde Müdüre yardımcı olmak,

             c) Merkez�n her türlü eğ�t�m, öğret�m, yönet�m ve öğrenc� �şler�n� yürütmek,

             ç) Müdür tarafından ver�len görevler� yer�ne get�rmek.

             (2) Müdür yardımcıları Merkez�n amacına uygun olarak �şley�ş�nden Müdüre karşı sorumludur.

             Yönet�m kurulu

             MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Danışma Kurulunun öner�s� üzer�ne üç yıl
�ç�n Rektör tarafından görevlend�r�len coğrafya, matemat�k, f�z�k, k�mya, b�yoloj�, tar�h, Türk d�l�, sosyoloj�, ps�koloj�,
res�m, müz�k, spor alanındak� öğret�m üyes� �le b�r özel eğ�t�m uzmanından oluşur. Yönet�m Kurulu en fazla onaltı
üyeden oluşur. Görev süres� b�ten üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden üyel�kten ayrılan üyeler�n yer�ne,
kalan sürey� doldurmak üzere aynı yöntemle yen�den görevlend�rme yapılır.

             (2) Yönet�m Kuruluna Müdür başkanlık eder.

             (3) Yönet�m Kurulu en az ayda b�r defa olağan, gerekt�ğ�nde olağanüstü olarak Müdür tarafından toplantıya
çağrılır. Yönet�m Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün
oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             Yönet�m kurulunun görevler�

             MADDE 12 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:

             a) Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� çalışmaları düzenlemek,

             b) Danışma Kurulunun görüş ve öner�ler�n� değerlend�rerek uygulanması konusunda kararlar almak,

             c) Merkez�n bütçes�n� yapmak, her türlü harcamaya karar vermek,

             ç) Değ�ş�k b�l�m alanlarına yatkın üstün yetenekl� çocukların eğ�t�m�ne �l�şk�n olarak hazırlanan projeler� kamu
kurum ve kuruluşları �le d�ğer kurumlara sunarak hayata geç�r�lmeler�n� sağlamak,

             d) Uygulamalı ve teor�k b�l�m kamplarını; �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları �le b�rl�kte yürütmek,

             e) Eğ�t�m programlarına alınacak üstün yetenekl� çocukların tanılanmasında kullanılacak ölçme ve
değerlend�rme araçları �le öğrenc� sayısını bel�rlemek,

             f) Merkeze bağlı b�l�msel araştırma b�r�m�n�n çalışma usul ve esaslarını bel�rlemek,

             g) Merkeze bağlı düzenl� olarak yayınlanacak b�l�msel derg� �ç�n gerekl� b�r�m� oluşturmak,

             ğ) Merkez�n amaçları doğrultusunda d�ğer faal�yetler� planlamak,

             h) Müdürün önereceğ� d�ğer konuları görüşüp karara bağlamak,

             ı) Yıllık faal�yet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

             Danışma kurulu ve görevler�

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, konuyla �lg�l� Ün�vers�ten�n fakülte dekanları, enst�tü müdürler�,
ana b�l�m dalı başkanları ve Ün�vers�tede görevl� öğret�m elemanları �le �stekler� hal�nde Merkez�n çalışma alanlarına
katkıda bulunab�lecek resm� veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının tems�lc�ler� ve bu konuda öneml� h�zmetler
verm�ş olan k�ş�ler arasından Müdürün öner�s� üzer�ne, Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�len en fazla y�rm�beş
k�ş�den oluşur. Süres� dolmadan görevler�nden ayrılan üyeler�n yer�ne, kalan sürey� doldurmak �ç�n aynı yöntemle
yen�ler� görevlend�r�l�r. Süres� b�ten üye tekrar görevlend�r�leb�l�r.

             (2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzer�ne yılda en az b�r kez toplanır. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık
eder.



             (3) Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le alınır.

             (4) Danışma Kurulunun görev�; Merkez�n hazırladığı her türlü araştırma, eğ�t�m, çalışma ve faal�yet plan ve
projeler�n� değerlend�rmek, bunların uygulanması ve gel�şt�r�lmeler� yönünde görüş ve öner�lerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

             Harcama yetk�l�s�

             MADDE 14 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� uygun gördüğü ölçüde Müdüre
devredeb�l�r.

             Personel �ht�yacı

             MADDE 15 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü
maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.

             Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve �lg�l� d�ğer mevzuat
hükümler� uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Karabük Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


