
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların 

görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (BÜSEM): Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

b) Müdür: Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Müdürünü, 

c) Rektör: Üniversite Rektörünü, 

ç) Üniversite: Bayburt Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder. 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm 

alanlarda, akademik programlar dışında verilecek eğitim programlarını düzenleyerek bu 

programlar aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan 

işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda; kamu, özel sektör ve uluslararası 

kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, planlar, ulusal ve 

uluslararası düzeyde kurslar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar ve benzeri faaliyetleri 

düzenler ve koordine eder. 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Sosyal bilim dallarının tam zamanlı öğretim 

üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren 

Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında 

bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine 

yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından iki kişiyi 

Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları 

Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün katılamadığı 

toplantılara, görevlendireceği Müdür yardımcısı katılır. Müdürün görevde bulunmadığı 

zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi 

sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak. 

b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek. 

c) Her faaliyet yılı sonunda, Merkez faaliyetlerini kapsayan yıllık faaliyet raporunu 

düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak. 



Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından 

Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte beş kişiden oluşur. 

Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 

Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine 

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulunda toplantı nisabı, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. 

Kararlar salt çoğunlukla alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun 

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek ve bir sonraki 

döneme ait çalışma programını düzenlemek. 

b) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesine 

ilişkin işlemleri yürütmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


