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YONETMELiK 

Trabzon Oniversitesinden: 

Arna~ 

TRABZON UNivERSiTESi SUREKLi EGiTiM UYGULAMA VE 
ARA$TIRMA MERKEZi YONETMELiGi 

BiRiNCiBOLUM 
Arna~, Kapsam, Dayanak ve Tammlar 

Say1: 30585 

MADDE 1 -(I) Bu Yonetmeligin amac1; Trabzon Oniversitesi Si.irekli Egitim Uygulama ve Ara~tmna 
Merkezinin amaylarma, faaliyetlerine, yonetimine, yonetim organlarmm gorevlerine ve s;ah~ma ~ek!ine ili~kin usu! ve 
esaslan dilzenlemektir. 

Kapsam _ 
MADDE 2 -(1) Bu Yonetmelik, Trabzon Oniversitesi SUrekli Egitim Uygulama ve Ara~t1rma Merkezinin 

amaylarma, faaliyetlerine, yonetimine, yonetim organlannm gorevlerine ve vah~ma ~ekline ili~kin htikilmleri kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3 - (1) Bu Yonetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 say1h Ytiksekogretim Kanununun 7 ncimaddesinin 

birinci f1krasmm (d) bendinin (2) numarall alt bendi ile 14 ilncil maddesine dayamlarak haz1rlanm1~t1r. 
Tammlar 
MADDE 4_- (I) Bu Yonetmelikte ge\:en; 
a) Merkez (TU-SEM): Trabzon Oniversitesi Stirekli Egitim Uygulama ve Ara~tuma Merkezini, 
b) Merkez Mi.idtiril: Merkezin Mtidilriinil, 
c) Merkez Yonetim Kurulu: Merkezin Yonetim Kurulunu, 
v) Rektor:_ Trabzon Oniversitesi Rektorilnil, 
d) Senato: Trabzon Oniversitesi Senatosunu, 
e) Oniversite: Trabzon Oniversitesini, 
ifade eder. 

iKiNCi BOLUM 
Merkezin Ama~lan ve Faaliyet Alanlan 

Merkezin ama\:lan 
MADDE 5 -(1) Merkezin amavlan; on Iisans, lisans ve yilksek lisans programlar1 d1~mda, toplum hizmetine 

sunulan egitim programlarmm geli~tirilmesi, yilriltillmesi ve koordinasyonu, ilgili ulusal ve uluslararas1 standartlara 
uygun olarak, ulusal ve uluslararas1 alanlarda her tilrlil belgelendirme, dan:1~manl1k hizmeti, seminerler, konferanslar, 
kongreler, vah~taylar, alan ar,a~t1rmalar1, smav organizasyonlan, her tiir!U eserlerin yaym1 ve u!usal di.izeyde Avrupa 
Birligi normlarma uyum saglamak amac1yla meslek standartlan geli~tirmeye yonelik vah~malar1 dUzenlemek ve 
Oniversitenin kamu, ozel sektor ve uluslararas1 kurulu~larla i~birligi geli~tirilmesini sag!amaktu. 

Merkezin faaliyet alanlan 
MADDE 6 - (1) Merkezin faaliyet alanlan; Oniversitedeki bilgi birikiminin sagl~as1 amac1yla Oniversite 

ogrencilerine ve personeline, kamuya ve ozel sektore, ihtiyay duyduklar1 alanlarda dan1~manhk ve egitim hizmeti 
vermek, bu kapsamdaki taleplerini projelendirmek ve yilri.itrnek, her tilrli.i yaymda bulunmak, yerel, bolgesel, ulusal ve 
uluslararas1 egitim programlar1, kurslar, seminerler, konferanslar, smav!ar ve benzeri etkinlikler di.izenlemek, bu 
faaliyetleri diger merkezler ile birlikte koordine etmek ve bu alanlarda Oniversite imkanlarmm tan1t1m1 da daliil olmak 
ilzere her ti.irli.i faaliyette bulunmakt1r. 

tJ<;ONcu BOLUM 
Merkezin Yiinetim Organlan, Giirevleri ve Personel ihtiyac1 

Merkezin yiinetim organlar1 
MADDE 7 - (1) Merkezin yonetim organlan; Merkez MUdi.iri.i ve Merkez"Yonetim Kurulundan olu~ur. 
Merkez Miidilrii 
MADDE 8 -(1) Merkez Mi.idtirii, Rektor tarafmdan Oniversitenin tam zamanh ogretim ilyeleri arasmdan Uy 

y1l ivin gorevlendirilir. Gorev stiresi sona eren Merk~z Mildilril yeniden gorevlendirilebilir. Merkez Mi.idi.irilni.in alt! 
aydan fazla gorevinin ba~mda bulunrunaya.cag1 durumlarda gorevi sona erer. 

(2) Merkez Mtidtirii, vah~malarmda kendisine yard1mc1 olmak ilzere ogretim elemanlan arasmdan en fazla iki 
ki~iyi mlidilr yard1mc1s1 olarak g&revlendirilmek Uzere Rektori.in onayma sunar. Merkez MlidUrUnUn gorevi ba~mda 
olmad1g1 zamanlarda yerine yard1mc1larmdan birisi vekalet eder. 



Merkez Miidiiriiniin giirevleri 
MAD DE 9 - (1) Merkez Mtidiiriiniin gorevleri ~unlardtr: 
a) Merkezi temsil etmek. 
b) Merkezin ama9lanm ger9ekle~tirmeye yiinelik faaliyetler planlamak ve yiiriitmek. 
c) Yonetim Kurulunun giindemini belirlemek ve alman kararlan uygulamak. 
9) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ili~kin koordinasyonu saglarnak. 
d) Merkezin y1lhk faaliyet raporunu ve bir sonraki yila ait 9ah~ma programm1 di1zenlemek ve Rektoriin 

onayma sunmak. · 
e) Merkezin y1lhk biit9esini hawlayarak Yonetim Kurulunun onayma sunmak. 
t) Merkezin bilt9e harcarnalanm dilzenlemek. 
Yiinetim Kurulu 
MAD DE 10 -(1) Merkez Yonetim Kurulu; Merkez Mildiirii, iki mi.idiir yard1mc1s1 ile Universite ogretim 

elemanlar1 arasmda Rektor tarafmdan gorevlendirilen dort i.iye olmak ilzere toplarn yedi ki~iden olu~ur. 
(2) Merkez Yonetim Kurulu iiyelerinin gorev si.iresi ilv y1ld1r. Gorev siiresi dolan iiyeler yeniden 

gorevlendirilebilir. Silresi bitmeden aynlan iiyelerin yerine, aym usulle yenileri gorevlendirilir. 
(3) Yonetim Kurulu, Merkez Mi.idi.iri.ini.in daveti iizerine ayda-bir kez iiyelerinin salt 9ogunlugu ile toplan1r ve 

kararlar oy 9oklugu ile ahmr. 
Yiinetim Kurulunun giirevleri 
MADDE 11-(1) Merkez Yonetim Kurulunun gorevleri ~unlard1r: r a) Merkezin egitim faaliyetleri ile ilgili egitim prograrnlarmm hawlanmas1 ve planlanmas1, kat1hm 

ko$ullannm belirlenmesi, egitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun saglanmas1 konularmda kararlar almak. 
b) f/aaliyet raporunun diizenlemesine ili~kin esaslar1 tespit etmek ve sunulan raporu degerlendirmek. 
c) Bir sonraki doneme ait 9ah$ma prograrnmm dilzenlenmesine ili$kin esaslar1 tespit etmek ve sunulan raporu 

deger\endirmek. 
v) Uygulanan prograrnlarm sonunda kat1hm belgesi, b~ar1 belgesi, sertifika ve benzeri belgeleri diizenleyerek 

vermek. 
Personel ihtiyac1 
MADDE 12-(1) Merkezin akadernik, teknik ve idari personel ihtiyac1 2547 say1h Kanunun 13 iincil maddesi 

uyarmca, Merkez Mi.idi.irilniln onerisi iizerine Rektor tarafmdan.gorevlendirilecek personel tarafmdan kar~1lamr. 

DORDUNCU BOLUM 
Son Hiikiimler 

Yiiriirliik 
MAD DE 13 -( I) Bu Yonetmelik yay1m1 tarihinde yiirilrliige girer. 

Yiiriitme 
MAD DE 14 - (I) Bu Yonetmelik hi.iki.imlerini Trabzon Oniversitesi Rektori.i yiirilti.ir. 


