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(14.07.2009 gün ve 07 sayılı Senato Kararı) 
 

 
ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  

EĞLENCELİ BİLİM MERKEZİ YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç: 
MADDE1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Atılım Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atılım  

Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organların görevlerine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 

Kapsam: 
MADDE2– (1) Bu yönerge Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezinin amaçlarına, 

faaliyet alanlarına,yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 
 

Dayanak:  
MADDE 3– (1) Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14’üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar: 
MADDE4 –(1)Bu yönergede geçen; 

a) Bilim Danışma Kurulu:Atlım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Danışma Kurulunu, 
b) Merkez: Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezini, 
c) Müdür: Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezi Müdürünü, 
d) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü, 
e) Yönetim Kurulu: Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezi Yönetim Kurulunu ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 
 

Merkezin amacı: 
MADDE 5 – (1)Merkezin amacı; düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve 

problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, 
araştırma – geliştirmeye bilim ve teknoloji üretimine yakın ve beceri düzeyi yüksek insan gücünün 
yetişitrilmesine katkıda bulunmaktır. 
 

Merkezin Faaliyet Alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) TÜBİTAK bilim ve toplum projelerini yürütmek, 
b) Özel öğretim okullarına fen kulübü çalışmarı yapmak, 
c) Anaokullarına fen ve doğa atölyesi danışmanlığı yapmak, 
d) Lise öğrencileri için meslek tanıtım çalışmaları düzenlemek, 
e) Hafta sonu bilim parkı düzenlemek, 
f) Yaz bilim parkları veya kampları düzenlemek, 
g) Kış bilim parkları veya kampları düzenlemek, 
h) Eğlenceli bilim kütüphanesi oluşturmak, 
i) Eğlenceli bilim müzesi oluşturmak, 
j) Eğlenceli bilim kitapları hazırlamak, 
k) Yetişkinler için meslek geliştirme ve hobi aktiviteleri düzenlemek, 
l) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yarışmalar düzenlemek, 
m) Bilim şenlikleri düzenlemek, 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Merkezin Yönetim  Organları ve Görevleri 

 
Merkezin yönetim organları  
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

 
a) Müdür, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Bilim Danışma Kurulu, 

 
Müdür: 
MADDE 8 – (1)Müdür; Üniversitede görev yapan Merkezin faaliyet alanında uzman öğretim 

üyeleri arasından Rektör tarafından bir yıllık süre için görevlendirilir.Müdüre çalışmalarında yardımcı 
olmak,yokluğunda yerine vekalet etmek üzere Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir müdür 
yardımcısı görevlendirilir.Müdürün görev süresinin dolması veya ayrılması halinde müdür 
yardımısının da görev süresi sona erer. 

 
Müdürün görevleri: 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, 
b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, 
d) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak  
e) Yıl sonlarında Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor hazırlamak, 

 
Yönetim kurulu 
MADDE10 – (1) Yönetim kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanında 

çalışmalar yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından bir yıl süreyle görevlendirilen iki 
öğretim üyesinden oluşur.Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla toplantılara katılmayan 
Yönetim Kurulu üyelerinin yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir. 
                  

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının 
katılımıyla toplanır.Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy 
yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 
 

Yönetim Kurulunun görevleri 
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, 
b) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe ve faaliyet programını karara bağlamak, 
c) Merkez çalışmalarının yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak. 

 
Bilim danışma kurulu ve görevleri 
MADDE 12- (1) Çalıştığı bilim dalını toplumun her kesimine anlatmayı ve sevdirmeyi amaç 

edinmiş kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Rektör tarafından bir yıllık süre 
için görevlendirilen üyeler ile Rektör tarafından doğrudan görevlendirilen Üniversite öğretim 
elemanlarından oluşur.Kurul yılda en az birkez toplanır.   
                       

(2) Bilim Danışma Kurulu; Merkezin bilimsel, kültürel, sanatsal çalışmaları ile faaliyetleri 
hakkında görüş, düşünce ve önerilerde bulunur.En fazla 10(on) üyeden oluşur.  
                                           

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlük: 
MADDE 13 – (1) Bu yönerge Senatoda kabulünden sonra yürürlüğe girer. 

 
Yürütme: 
MADDE 14 – (1)Bu yönergenin hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.     


