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YÖNETMELİK

Konya Tekn�k Ün�vers�tes�nden:
KONYA 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; Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının görevler�ne �l�şk�n usul ve
esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Sürekl� 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: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Müdürlük: Merkez�n Müdürlüğünü,
d) Rektör: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörünü,
e) Senato: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Senatosunu,
f) Ün�vers�te: Konya Tekn�k Ün�vers�tes�n�,
g) 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; örgün, uzaktan ve karma olmak üzere ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü

programları dışında ver�lecek tüm eğ�t�m programları, ulusal ve uluslararası alanlarda her türlü belgelend�rme, TS
ENISO/IEC 17024 ve uluslararası �lg�l� standartlara uygun olarak personel belgelend�rme h�zmet�, kurslar, sem�nerler,
konferanslar, kongreler, çalıştaylar ve benzer� toplantılar, sınav organ�zasyonları, her türlü eserler�n yayını, ulusal ve
uluslararası düzeyde meslek standartları ve yeterl�l�kler�n� gel�şt�rmeye yönel�k çalışmaları düzenlemek, Ün�vers�ten�n
kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rmes�n� desteklemek, �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ�
alanında Ün�vers�te �le kamu ve özel sektör kuruluşları �ç�n gerekl� eğ�t�m, sağlık, güvenl�k ve koord�nasyon
faal�yetler�n� desteklemek, Ün�vers�ten�n eğ�t�m verd�ğ� ve araştırma yaptığı tüm alanlarda ve genel halkın eğ�t�me
�ht�yaç duyduğu konularda, sürekl� olarak ver�lecek eğ�t�m ve sosyal etk�nl�k programlarını düzenleyerek ve �lan
ederek bu programlar aracılığıyla Ün�vers�ten�n kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla �şb�rl�ğ�n�n gel�şmes�n�
sağlamaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Kar�yer planlama ve meslek� gel�ş�m, n�tel�kl� �ş bulma �mkânı sağlayan sert�f�ka programları düzenlemek,

kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğ�t�m programları sunmak, gel�şen ve sürekl� değ�şen �ş dünyasının
çalışanlarına yen� teknoloj�ler� tanıtmak ve bu yönde b�lg� ve becer�ler�n kazandırılmasını sağlamak, kampüs �ç�nde ve
dışında genel katılıma açık dersler ve �lg�ye dayalı kurslar düzenlemek.

b) İnternet yoluyla her yaşa ve �lg� grubuna yönel�k eğ�t�m programları sunmak.
c) Kamu ve özel kuruluşlara yönel�k özel olarak hazırlanmış eğ�t�m programları düzenlemek ve uzman

konuşmacıların katılımıyla sem�nerler organ�ze etmek.
ç) Ara eleman yet�şt�rmeye yönel�k kurslar ve örgün eğ�t�m h�zmet� sunmak, �ht�yaç duyulan her konuda ve

her yaş grubuna cevap vereb�lecek eğ�t�c�, eğlend�r�c�, ruh ve beden sağlığını gel�şt�recek, a�lev�, meslek� ve yurttaşlık
konularında b�l�nçlend�r�c� ve katılımcı b�r toplum yapısının oluşumuna katkı verecek programlar düzenlemek.

d) Ün�vers�tede �lg�l� b�r�mler�n verecekler� kursları düzenlemek, �lg�l� b�r�mler�n taleb� üzer�ne her türlü
b�l�msel, eğ�tsel, sosyal ve kültürel çalışmalara yönel�k organ�zasyonlar yapmak ve bu alanlarda �lg�l� b�r�mler



tarafından yapılacak organ�zasyonlara her türlü tekn�k, araç-gereç ve malzeme desteğ� sağlamak.
e) Faal�yet alanlarıyla �lg�l� her türlü basım ve yayın �şler�n� yürütmek, k�tap, derg�, broşür, katalog ve benzer�

yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını gel�şt�r�c� etk�nl�kler düzenlemek.
f) Yurt �ç� ve yurt dışındak� ün�vers�teler ve eğ�t�m, belgelend�rme, basın-yayın, danışmanlık h�zmet� veren

d�ğer kurum ve kuruluşlarla Merkez�n amaçlarına uygun �şb�rl�ğ� yapmak, ortak veya onlar adına eğ�t�m, proje,
araştırma, danışmanlık, sem�ner, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay ve benzer� her türlü faal�yet�
gerçekleşt�rmek veya gerçekleşt�r�lmes�ne aracılık etmek.

g) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organ�zasyonu gerçekleşt�rmek veya gerçekleşt�r�lmes�ne aracılık
yapmak.

ğ) Öğrenc� ve mezunlar �ç�n kar�yer �mkânlarını araştırmak, mezunlarının �st�hdam alanına g�ren �şletmeler�n
ve kuruluşların adres ve genel b�lg�ler�n�n bulunduğu envanterler oluşturmak ve bunları düzenl� olarak güncellemek.

h) Öğrenc�ler�n mezun�yet sonrası kar�yerler�nde b�rb�rler� �le yakın �l�şk�, dayanışma ve �şb�rl�ğ� �ç�nde
bulunmaları �ç�n çeş�tl� faal�yetler düzenlemek.

ı) Eleman taleb�nde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında sürekl� �let�ş�m kurarak mezunların �ş bulmalarını
kolaylaştırmak.

�) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla �şb�rl�ğ�n�n gel�şmes�ne katkıda bulunmak, projeler hazırlamak, b�l�msel
ve meslek� konularda yayınlar yapmak, öğrenc� ve öğret�m elemanı değ�ş�m programlarını yürütmek, yabancı
ülkelerden gelen öğrenc�ler�n/öğret�m elemanlarının �ht�yaç duyacağı kursları ve programları düzenlemek.

j) Uzaktan eğ�t�m konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, sem�ner, çalıştay, konferans ve
sempozyumlar düzenlemek, değ�şen ve gel�şen koşullar altında uzaktan eğ�t�m alanındak� d�ğer görevler�n yer�ne
get�r�lmes�yle �lg�l� tüm çalışmaları yürütmek.

k) Gerek görüldüğü durumlarda eğ�t�m ve sert�f�ka ve benzer� programları Bologna sürec�ne uygun Avrupa
Kred� Transfer S�stem� temell� kred� s�stem�ne uygun olarak gerçekleşt�rmek, �lg�l� programın tamamlanmasına
yönel�k önceden kazanılmış yeterl�l�kler� tanımak.

l) Eğ�t�m �mkânı bulamamış k�ş�lere kend�n� gel�şt�rme ve yen�leme ortamı sağlamak.
m) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alab�lecek b�reyler� yet�şt�rerek bu alandak�

çalışmaları teşv�k etmek.
n) Merkez�n amaçları çerçeves�nde engell� b�reyler�n hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak

etk�nl�kler düzenlemek.
o) Faal�yetlere katılıp başarılı olanlara faal�yet türüne göre düzenlenm�ş başarı belges�, katılım belges�,

sert�f�ka ve benzer� belgeler vermek.
ö) Faal�yetler�yle �lg�l� konularda bültenler yayınlayarak öğrenc�ler�, mezunları, �lg�l� kurum ve kuruluşları

b�lg�lend�rmek.
p) 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� konusunda eğ�t�mler� düzenlemek, eğ�t�me katılanlara eğ�t�m katılım belges� vermek, yayın hazırlamak,
danışmanlık yapmak.

r) TS EN ISO/IEC ISO 17024 şartlarına, Türk Akred�tasyon Kurumu tarafından öngörülen akred�tasyon
gerekl�l�kler�ne ve Meslek� Yeterl�l�k Kurumu tarafından bel�rlenen esaslarla uyumlu olarak �lg�l� kurumların onayı �le
ulusal ve uluslararası personel belgelend�rme sert�f�kasyonu eğ�t�mler� düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sert�f�ka
ve katılım belges� vermek.

s) Faal�yet alanları �le �lg�l� her türlü danışmanlık h�zmet� vermek veya almak.
ş) Faal�yet alanları �le �lg�l� olarak �lg�l� taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.
t) Sürekl� eğ�t�m kapsamında Rektörlükçe öner�len ve/veya Yönet�m Kurulunca kararlaştırılan d�ğer

faal�yetler� gerçekleşt�rmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

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.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Ün�vers�ten�n öğret�m üyeler� arasından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r.

Süres� dolan Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdürün altı aydan fazla görev�n�n başında bulunamayacağı
durumlarda görev� sona erer ve Rektör yen� b�r Müdür görevlend�r�r. Müdür; Merkez�n tüm faal�yetler�nden,
çalışmaların düzenl� olarak yürütülmes�nden ve gel�şt�r�lmes�nden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere Ün�vers�ten�n aylıklı çalışanları arasından en fazla
�k� k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�r�lmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde
yardımcılarının da görev� sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara Müdürün görevlend�rd�ğ� müdür



yardımcılarından b�r�s� başkanlık eder. Müdürün �z�n, rapor ve benzer� sebeplerle görev�n�n başında olmadığı
zamanlarda Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı Yönet�m Kurulu toplantısına Müdürün oy hakkı �le katılab�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, açılan programların

etk�nl�ğ�n� denetlemek.
c) Merkez�n sürekl� b�ç�mde gel�şmes�n� sağlayacak tedb�rler� almak, uygun programlar açılmasını tem�n

etmek.
ç) Merkez bünyes�nde sürdürülen proje, kurs ve d�ğer etk�nl�kler�n en �y� b�ç�mde yürütülmes� �ç�n gerekl� her

türlü �let�ş�m ve eşgüdümü sağlamak.
d) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündem�n� bel�rlemek ve toplantılara başkanlık

etmek.
e) Merkez�n faal�yet alanlarına g�ren konularda �lg�l� kurum ve kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� yapmak, projeler

hazırlamak ya da hazırlatmak.
f) Her faal�yet dönem� sonunda tamamlanan faal�yetlerle �lg�l� rapor düzenlemek ve Yönet�m Kuruluna

sunmak.
g) Her faal�yet dönem� sonunda ve talep ed�lmes� hal�nde raporu Rektörlüğe sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları �le Ün�vers�ten�n aylıklı öğret�m elemanları

arasından Müdürün önereceğ� sek�z aday arasından Rektör tarafından görevlend�r�lecek dört üyeden oluşur. Yönet�m
Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� dolmadan görev�nden ayrılan üyeler�n yer�ne kalan sürey�
tamamlamak üzere yen�ler� görevlend�r�l�r. Görev süres� dolan üye yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı 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. Üst üste �k� kez �z�ns�z
ve mazerets�z Yönet�m Kurulu toplantısına katılmayan üyen�n üyel�ğ�, d�ğer üyeler�n salt çoğunluğunun hazır
bulunduğu ve toplantıya katılanların çoğunluğunun oyuyla alınacak kararla sona erd�r�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n genel stratej� ve pol�t�kalarını oluşturmak, düzenlenecek çeş�tl� programlarla �lg�l� faal�yetler�n

koord�nasyonunu ve değerlend�rmes�n� yapmak.
b) Merkez�n faal�yetler�n� gözden geç�rmek ve gerekl� kararları almak.
c) Müdürün her faal�yet dönem� sonunda hazırlayacağı faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları

tesp�t etmek, sunulan raporu değerlend�rmek, b�r sonrak� döneme a�t çalışma programını düzenlemek.
ç) Eğ�t�m programları sonunda ver�lecek olan katılım belges�, sert�f�ka ve benzer� belgeler�n ver�lmes� �le �lg�l�

esasları bel�rleyerek Senatoya sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür �le kamu, özel sektör ve s�v�l toplum kuruluşları tems�lc�ler�

arasından Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�len en fazla y�rm� beş üyeden oluşur. Danışma
Kurulunun görev süres� üç yıldır. Süres� dolan üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� dolmadan ayrılan üyen�n
yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�l�r. Müdürün başkanlık edeceğ� Danışma Kurulu,
Müdürün davet� üzer�ne yılda en az b�r defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyeler�n salt
çoğunluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etk�nl�ğ�n�n ve ver�ml�l�ğ�n�n arttırılması �ç�n Müdürlüğe

değerlend�rmeler�n� aktarmak.
b) Merkez�n amaçları çerçeves�nde görüş ve öner�ler�n� Müdürlüğe sunmak.
c) Gerekt�ğ�nde Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� olarak alt kom�syonlar oluşturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kurslar
MADDE 14 – (1) Her kursun süres�, şekl� (teor�k, prat�k, uygulama ve benzer�) ve �çer�ğ� kursun planında

bel�rt�ld�ğ� ve �lan ed�ld�ğ� g�b�d�r. Sert�f�ka programlarının açılmasına, �lg�l� koord�nasyon grubunun veya öğret�m
elemanının tekl�f� �le Müdür karar ver�r. Müdür kursun yer�n� ve tar�h�n� değ�şt�reb�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� uyarınca, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel �le karşılanır.
Harcama yetk�l�s�



MADDE 16 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� kısmen veya tamamen Müdüre
devredeb�l�r.

Döner sermaye kapsamındak� h�zmetler
MADDE 17 – (1) Merkezde döner sermaye �şletmes� hesabına yapılan �ş veya h�zmetler hakkında �lg�l�

mevzuat hükümler� uygulanır.
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� Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


