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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ

 
                Amaç
                Madde 1 — Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Avrupa B�rl�ğ� Araştırma ve Uygulama
Merkez�n�n görevler�ne, organlarına ve yönet�m�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
                Kapsam
                Madde 2 — Bu Yönetmel�k; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Avrupa B�rl�ğ� Araştırma ve Uygulama
Merkez�n�n amaçlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.
                Dayanak
                Madde 3 — Bu Yönetmel�k,  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 — Bu Yönetmel�kte geçen;
                Ün�vers�te: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�n�,
                Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörünü,
                Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Avrupa B�rl�ğ� Araştırma ve Uygulama Merkez�n�,
                Merkez Müdürü: Merkez�n Müdürünü,
                Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu
                �fade eder.
                Merkez�n amacı
                Madde 5 — Merkez�n amacı; Türk�ye �le Avrupa B�rl�ğ� arasındak� �şb�rl�ğ� sürec�n� yakından �zlemek, uyum ve
bütünleşme çalışmalarına katkıda bulunmak, �l�şk�lerde ortaya çıkab�lecek sorunları bel�rlemek ve bu sorunların aşılmasına yönel�k
pol�t�kalar üretmek, b�lg� b�r�k�m�n� �lg�l� kurum ve kuruluşlara aktarmaktır.
                Merkez�n görevler�
                Madde 6 — Merkez�n görevler� şunlardır;
                a) Avrupa B�rl�ğ�ne dah�l ve aday ülkeler �le �lg�l� çalışmalar yapmak,
                b) Avrupa B�rl�ğ� �le �lg�l� olarak �kt�sat, �şletme, t�caret, tur�zm, kamu yönet�m�, f�nansman, bankacılık, eğ�t�m, tarım,
sağlık, spor, kültür-sanat etk�nl�kler� ve benzer� alanlarda çalışmalar yapmak,
                c) Avrupa B�rl�ğ� �le �lg�l� yurt �ç� ve yurt dışındak� kuruluşlarla �l�şk�ler kurup bu �l�şk�ler�n yürütülmes�ne yardımcı
olmak, bu kuruluşlardan destek almak,
                d) Avrupa Eğ�t�m Programları olan Socrates (Genel Eğ�t�m Programı), Leonardo DA V�nc� (Meslek� Eğ�t�m Programı) ve
Youth ( Gençl�k Programı) �ç�n alt-yapı çalışmalarını yapmak ve Ün�vers�te eğ�t�m s�stem� �le Avrupa eğ�t�m s�stem� arasında uyum
sağlanmasına yardımcı olmak,
                e) Gerek Ün�vers�te bünyes�ndek� öğret�m elemanları ve öğrenc�lere gerekse �lg�l� kurum ve kuruluşlara yönel�k tanıtıcı
ve eğ�t�c� sem�ner çalışmaları yapmak, toplantı ve konferanslar düzenlemek,
                f) Avrupa B�rl�ğ� Çerçeve Programları ve �ler�de oluşturulacak d�ğer programlar bağlamında Ün�vers�tede hazırlanacak
olan projelere rehberl�k h�zmet� vermek,
                g) Merkez bünyes�nde  Avrupa B�rl�ğ� konusunda dokümantasyon b�r�m� ve ver�tabanı oluşturmak,
                h) Avrupa B�rl�ğ� ülkeler�ndek� eğ�t�m olanaklarını ve eğ�t�m programlarını araştırmak ve bu konuda Ün�vers�te öğret�m
elemanlarına b�lg� vermek,
                ı) Avrupa B�rl�ğ� ülkeler�ndek� Ün�vers�te ve araştırmacılarla, Ün�vers�tedek� araştırmacıları b�r araya get�rmek.
                �) Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� bülten, k�tap, derg� ve benzer� yayınlarda bulunmak.
                Merkez�n organları
                Madde 7 — Merkez�n organları şunlardır;
                a) Merkez Müdürü,
                b) Yönet�m Kurulu.
                Merkez müdürü
                Madde 8 — Merkez Müdürü, Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç  yıl süre �le görevlend�r�l�r.
Süres� b�ten Merkez Müdürü yen�den görevlend�r�leb�l�r. Merkez Müdürü, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere öğret�m
üyeler� arasından önereceğ�  �k� k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�rmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürü
görev� başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden en kıdeml� olandan başlamak
üzere b�r�ne vekalet bırakır. Vekalet süres� altı ayı geçemez. Merkez Müdürünün görev� sona erd�ğ�nde yardımcılarının da görev�
sona erer.
                Merkez  müdürünün görevler�
                Madde 9 — Merkez Müdürünün görevler� şunlardır;
                a) Merkez� tems�l etmek,
                b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
                c) Personel�n görevlend�r�lmes� �le �lg�l� tekl�fler� Rektöre sunmak,
                d) Merkez�n faal�yet alanı �le �lg�l� plan ve programları hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra
Rektörlüğe sunmak,
                e) Yurt �ç� ve yurt dışındak� benzer� araştırma ve uygulama merkezler� �le �ş b�rl�ğ� yapmak.
                Yönet�m kurulu



                Madde 10 — Yönet�m Kurulu, Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları dah�l olmak üzere yed� k�ş�den oluşur. D�ğer
üyeler, öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç  yıl süreyle görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten üye yen�den
görevlend�r�leb�l�r. Üyel�ğ�n herhang� b�r nedenle boşalması hal�nde kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�leb�l�r.
Merkez Müdürü Yönet�m Kurulunun başkanıdır. Yönet�m Kurulu Merkez Müdürünün davet� üzer�ne ayda en az b�r kez salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
                Yönet�m kurulunun görevler�
                Madde 11 — Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır;
                a) Merkez�n faal�yetler� ve yönet�m�yle �lg�l� kararlar almak,
                b) Merkez�n çalışmaları �ç�n gerekl� görülen çalışma grupları ve kom�syonları kurmak,
                c) Personel �ht�yacını bel�rlemek.
                Personel �ht�yacı
                Madde 12 — Merkez�n akadem�k, �dar� ve tekn�k personel �ht�yacı, 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 13 üncü
maddes� uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
                İta am�r�
                Madde 13 — Merkez�n �ta am�r� Rektördür.
                Yürürlük
                Madde 14 — Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
                Yürütme
                Madde 15 — Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


