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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; (Değ�ş�k �bare:RG-11/6/2012-28320) Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m
Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yet alanlarına, organlarına, organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve
esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; (Değ�ş�k �bare:RG-11/6/2012-28320) Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama
ve Araştırma Merkez�n�n amacına, faal�yet alanlarına, organlarına, 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: KONSEM Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KONSEM): (Değ�ş�k �bare:RG-11/6/2012-28320) Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�,

c) Müdür: KONSEM Müdürünü,

ç) Rektör: (Değ�ş�k �bare:RG-11/6/2012-28320) Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� Rektörünü,

d) Ün�vers�te: (Değ�ş�k �bare:RG-11/6/2012-28320) Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes�n�,

e) Yönet�m Kurulu: KONSEM Yönet�m Kurulunu

�fade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı

MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; Ün�vers�ten�n kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla �şb�rl�ğ�n�n gel�şmes�ne katkıda
bulunmak,  Ün�vers�ten�n faal�yette bulunduğu tüm alanlarda kurs, sem�ner, sert�f�ka programları, konferans ve benzer� faal�yetlerle
eğ�t�m ve uygulama yapmak, araştırma, danışmanlık ve proje h�zmetler�n� yürütmekt�r.

Faal�yet alanları

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

a) Bel�rlenen amaçlar doğrultusunda kamu ve özel sektördek� gerçek ve tüzel k�ş�lere �ht�yaç duydukları alanlarda kurs, sem�ner,
konferans ve benzer� eğ�t�m uygulama programları düzenlemek,

b) Araştırma,  danışmanlık ve proje h�zmetler�n� yürütmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Organları ve Görevler�, Çalışma ve Proje Grupları

Merkez�n organları

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

a) Müdür,

b) Yönet�m Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevler�

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Müdür aynı zamanda
Yönet�m Kurulu başkanıdır. Süres� sona eren Müdür tekrar görevlend�r�leb�l�r.
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(2) Müdürün tekl�f� üzer�ne Ün�vers�te öğret�m üyeler�nden en fazla �k� k�ş� Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak
görevlend�r�l�r. Müdür yardımcılarının görev süres� üç yıldır.

(3) Müdürün katılmadığı toplantılara, görevlend�receğ� müdür yardımcısı katılır. Müdür yardımcısı, Müdürün görevde bulunmadığı
sürelerde Müdüre vekâlet eder. Müdürün davet� üzer�ne, müdür yardımcıları Yönet�m Kurulu toplantısına oy hakkı olmadan katılab�l�r.

(4) Müdürün görevler� şunlardır:

a) KONSEM’� tems�l etmek,

b) Merkez dem�rbaşlarının tak�b� ve korunması �ç�n tedb�rler almak,

c) Merkezde görev yapacak her türlü �dar�, tekn�k ve eğ�t�c� personel�n görevlend�r�lmes� ve ödenecek ücretle �lg�l� olarak Yönet�m
Kurulunun olurunu aldıktan sonra, öner�ler�n� Rektör onayına sunmak,

ç) Merkeze bağlı �dar�, tekn�k ve eğ�t�c� personel�n düzenl� ve ver�ml� çalışmasını sağlamak,

d) Merkez�n �lg�l� kamu sektörü ve özel sektör kuruluşları �le �let�ş�m�n� ve �şb�rl�ğ�n� sağlamak ve güçlend�rmek �ç�n g�r�ş�mlerde
bulunmak,

e) Yönet�m Kurulu kararlarının yazıldığı karar defter�n�n usulüne göre ve eks�ks�z olarak tutulmasını sağlamak,

f) Kurs�yerler�n katılım, ücret ve ders b�lg�ler�n�n �zlenmes�n�, sert�f�kaya hak kazananlar �le başarısız olanların b�lg�ler�n�n doğru ve
güvenl� b�r ortamda saklanmasını sağlamak,

g) KONSEM �nternet sayfasının güncellenmes�n� ve kurs �lanlarının ön b�lg�ler�n�n hazırlanmasını ve Rektörlüğe sunulmasını
gerçekleşt�rmek.

Yönet�m kurulu ve görevler�

MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulu, Müdürün başkanlığında Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından
görevlend�r�len altı üye olmak üzere toplam yed� üyeden oluşur. Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� dolan üyeler
yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süreler� b�tmeden ayrılan üyeler�n yer�ne kalan sürey� doldurmak üzere yen�ler� görevlend�r�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu ayda en az b�r kere toplanır. Yönet�m Kurulu Başkanı, gerekl� gördüğü hallerde Yönet�m Kurulunu toplantıya
çağırab�l�r. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

(3) Yönet�m Kurulu,  Müdür tarafından hazırlanacak öncek� yıla a�t faal�yet raporu �le sonrak� yıla a�t çalışma raporunu ve bütçey�
onaylar.

Danışma kurulu ve görevler�

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Ün�vers�teye bağlı fakültelerden Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca bel�rlenen sek�z öğret�m üyes�
ve Ün�vers�te bünyes�ndek� enst�tü müdürler�nden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla onb�r k�ş�d�r. Ün�vers�te Yönet�m
Kurulunca bel�rlenen Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� dolan üyeler yen�den Danışma Kuruluna seç�leb�l�r.
Süreler� b�tmeden ayrılan üyeler�n yer�ne kalan sürey� doldurmak üzere yen�ler� seç�l�r.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzer�ne yılda en az �k� kere toplanır ve Merkez�n eğ�t�m, araştırma ve uygulama, denetleme
g�b� faal�yet alanları �le �lg�l� danışmanlık kom�syonları oluşturab�l�r.

(3) Danışma Kurulunun görev�; Merkez faal�yetler� �le �lg�l� değerlend�rmeler yapmak ve öner�lerde bulunmaktır.

Çalışma ve proje grupları

MADDE 11 – (1) KONSEM’�n amaçları doğrultusunda yürütmekle yükümlü olduğu kurs ve sert�f�ka programları dışında kalan her
türlü danışmanlık,  b�l�rk�ş�l�k ve benzer� faal�yetler ayrı b�rer proje olarak tanımlanır. Projeler çerçeves�nde yürütülecek etk�nl�kler �ç�n
proje grup veya grupları Yönet�m Kurulu kararı �le kurulab�l�r.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Proje başvuru şekl�

MADDE 12 – (1) Her b�r proje �ç�n proje öner�s� olan k�ş� veya k�ş�ler, ayrıntılı �ş tanımı �le b�rl�kte KONSEM’e başvururlar.
KONSEM Müdürlüğü, proje �le �lg�l� görüşünü de ekled�kten sonra, en kısa zamanda konuyu Rektörlüğe sunar. Rektörlükçe onaylanan
proje, Ün�vers�te Yönet�m Kurulu tarafından da onaylandıktan sonra KONSEM Müdürü tarafından uygulanır.

Sekreterya

MADDE 13 – (1) Sekreterya b�r�m�; KONSEM’�n faal�yetler�nde Müdüre yardımcı olmak üzere yazışmaları yapmak, kayıtlarını
tutmak, kurs sonucunda ver�lmes� gereken başarı belgeler� �le sert�f�kaları hazırlamak üzere kurulur.

Harcama yetk�l�s�

MADDE 14 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� rektör yardımcılarından b�r�ne veya Müdüre
devredeb�l�r.

Mal� konular

MADDE 15 – (1) Merkez�n mal� konulardak� �ş ve �şlemler�nde �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� (Değ�ş�k �bare:RG-11/6/2012-28320) Necmett�n Erbakan Ün�vers�tes� Rektörü
yürütür.

 

__________

 (1) Bu Yönetmel�ğ�n adı “Konya Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez� Yönetmel�ğ�” �ken, 11/6/2012 tar�hl� ve 28320 sayılı Resm� Gazete’de
yayımlanan “Konya Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez� Yönetmel�ğ�nde değ�ş�kl�k yapılmasına da�r Yönetmel�k” �le metne �şlend�ğ� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.
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