
16.06.2021 9 Haz�ran 2021 ÇARŞAMBA

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/06/20210609-5.htm 1/3

9 Haz�ran 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31506

YÖNETMELİK

Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes�nden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes� Sürekl� 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 usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes� Sürekl� 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) Merkez (KTÜ-SEM): Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Senato: Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes� Senatosunu,
d) Ün�vers�te: Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes�n�,
e) 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, hayat boyu öğrenme kavramını önceleyerek; k�ş�sel, kurumsal, toplumsal ve

endüstr�yel olarak �ht�yaç duyulan her türlü eğ�t�m, kurs, sert�f�ka programı, sem�ner, çalıştay, konferans ve benzer�
etk�nl�kler düzenlemek ve aynı çerçevede yetk�lend�r�ld�ğ� sınavları gerçekleşt�rmek ve belgelend�rmek suret�yle
Ün�vers�ten�n ulusal ve uluslararası düzeyde özel sektör ve kamu kuruluşları �le �şb�rl�ğ�n�n gel�şmes�n� sağlamaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Merkez�n amaçları doğrultusunda, Ün�vers�ten�n örgün ve akadem�k eğ�t�m programları dışında olmak

üzere; k�ş�ler�n, toplumun ulusal ve uluslararası düzeyde kamu veya özel sektör kuruluşlarının �ht�yaç duydukları
alanlarda, gerekt�ğ� durumlarda �lg�l� kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak suret�yle kurs, sert�f�ka programı, sem�ner ve
konferanslar düzenlemek, bunlara katılıp başarılı olanlara belge ve sert�f�ka vermek.

b) Ün�vers�teler, kamu kurumları ve özel sektör �ç�n soru hazırlama ve sınav h�zmetler� sunmak.
c) Ulusal ve uluslararası geçerl�l�ğ� ve akred�tasyonu olan sınav organ�zasyonlarını gerçekleşt�rmek veya

gerçekleşt�r�lmes�ne aracılık yapmak.
ç) Sürekl� eğ�t�mle bütünleş�k olarak yapılab�lecek b�l�msel araştırma ve uygulama faal�yetler� düzenlemek.
d) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre Ün�vers�tede �ş yer� hek�ml�ğ� ve �ş güvenl�ğ� uzmanlığı ve �ş sağlığı ve

güvenl�ğ� konularında eğ�t�mler düzenlemek, eğ�t�me katılanlara eğ�t�m katılım belges� vermek, yayın hazırlamak,
danışmanlık yapmak.

e) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre �lk yardım, yangın, meslek� yeterl�l�k ve benzer� konularda b�reylere,
kamu-özel sektör kurum ve kuruluşlarına h�zmet �ç� eğ�t�mler vermek.

f) Yüz yüze, b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�n� kullanarak kurs�yer ve eğ�t�c�n�n eş zamanlı veya eş zamanlı
olmayan karşılıklı etk�leş�m�ne dayalı olarak ya da karma yöntemler �le kurs, eğ�t�m ve sert�f�ka programları
düzenlemek.

g) Ulusal ve uluslararası her türlü eserler�n sürel�-süres�z basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak,
gerekt�ğ�nde k�taplık ve arş�v oluşturmak.

ğ) Merkez�n amacıyla �lg�l� olan d�ğer faal�yetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
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Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Ün�vers�ten�n tam zamanlı çalışan öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl süre �le görevlend�r�l�r. Görev süres� sona eren Müdür, Rektör tarafından yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdürün altı
aydan fazla görev� başında bulunmaması durumunda görev� sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek, Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkez�n amaçlarını gerçekleşt�rmeye yönel�k faal�yetler planlamak ve yürütmek.
c) Yönet�m Kurulunun gündem�n� bel�rlemek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkez�n faal�yetler�ne �l�şk�n konularda Ün�vers�ten�n d�ğer b�r�mler� �le �şb�rl�ğ� yapmak.
d) Merkez bünyes�nde yapılacak her türlü etk�nl�ğ�n organ�zasyonunu yapmak ve koord�nasyonunu sağlamak

üzere �lg�l� öğret�m elemanları arasından koord�natörler görevlend�rmek.
e) Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
f) Merkez�n amaçları çerçeves�nde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla �let�ş�m kurmak ve çalışmalar

yapmak.
g) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu hazırlamak.
(2) Müdür; çalışmaların düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�nden, gözet�m ve denet�m�nden ve gerekl� önlemler�n

alınmasından Rektöre karşı sorumludur.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere, Ün�vers�ten�n tam zamanlı çalışan

öğret�m elemanları arasından �k� k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�rmek üzere Rektörün onayına sunar.
(2) Müdür yardımcılarının görev süres� üç yıldır. Müdür yardımcılarının altı aydan fazla görev� başında

bulunmaması durumunda görevler� sona erer. Görev�nden ayrılan müdür yardımcısının yer�ne kalan sürey�
tamamlamak üzere yen�s� görevlend�r�leb�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının da görev� sona
erer.

Yönet�m Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları �le Ün�vers�ten�n tam zamanlı çalışan

öğret�m elemanları arasından Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�len dört üye olmak üzere toplam
yed� üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Yönet�m Kurulunun tab�� üyes�d�r.

(2) Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev süres� b�ten üyeler, yen�den aynı usulle
görevlend�r�leb�l�r. Görev süres�n�n b�t�m�nden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Ün�vers�te dışında
görevlend�r�lenler�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�l�r.

(3) Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyeler�n oy
çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez �z�ns�z ve mazerets�z Yönet�m Kurulu toplantısına katılmayan
üyen�n üyel�ğ� Yönet�m Kurulu kararı �le sona erd�r�leb�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 12 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n bünyes�nde yapılacak eğ�t�m, kurs, sert�f�ka programları ve benzer� faal�yetlerde görevlend�r�lecek

Ün�vers�te b�r�mler� ve öğret�m elemanları �le eğ�tmen, kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ�ne yönel�k esasları tesp�t etmek
ve �lg�l� üst kurullara sunmak.

b) Eğ�t�m, kurs, sert�f�ka programları �le bu programların sonunda katılımcılara ver�lecek katılım belges�,
başarı belges� ve benzer� belgeler�n ver�lme koşullarını Senatoya önermek ve onaylanan koşulları sağlayanların
belgeler�n�n düzenlenmes�ne karar vermek.

c) Faal�yet dönem� sonunda hazırlanan faal�yet raporunu değerlend�rmek ve b�r sonrak� döneme a�t çalışma
programını bel�rlemek.

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 Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
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MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato
kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 15 – (1) 22/6/2003 tar�hl� ve 25146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karaden�z Tekn�k

Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Merkez� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


