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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL
YAYIM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
             Amaç
             Madde 1 — Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Tarımsal Yayım, 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�ne Tarımsal Yayım 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� Tarımsal Yayım, Araştırma ve Uygulama Merkez�n� (TYAUM),
             Merkez Müdürü: Merkez�n Müdürünü,
             Merkez Genel Kurulu: Merkez�n Genel Kurulunu,
             Merkez Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
             �fade eder.
             Merkez�n amacı
             Madde 5 — Merkez�n amacı; tarımla �lg�l� kuruluşlar ve üret�c�ler arasındak� �l�şk� kopukluğunu g�dermek, Ün�vers�te
ve araştırma kuruluşlarınca elde ed�len araştırma sonuçlarını ç�ftç�lere yaymak, uygulamaya yönel�k b�l�msel prat�ğ�n
ben�mset�lmes�ne yardımcı olmak, ç�ftç�ler�n karşılaştığı tarımsal sorunları araştırma kurumlarına aktarmak ve böylece
araştırma kurumlarının araştırmalarını sorun çözmeye odaklamaktır.
             Merkez�n görevler�
             Madde 6 — Merkez�n görevler� şunlardır;
             a) Z�raat fakülteler� ve tarımsal araştırma kurumlarında elde ed�len araştırma sonuçlarını �lg�l� kuruluşlar �le �şb�rl�ğ�
yaparak uygulamaya koymak ve sonuçlarını yaymak,
             b) İlg�l� bakanlıkların yayım kuruluşlarında görev yapan tekn�k elemanların b�lg�ler�n�n yen�lenmes� ve gel�şt�r�lmes�
amacıyla kısa ve uzun sürel� "H�zmet �ç� eğ�t�m" programları düzenlemek,
             c) Yurt�ç� ve yurtdışında tarım ve yayım �le �lg�l� konularda kongre, sempozyum, sem�ner ve benzer toplantılar
düzenlemek ve düzenlenen toplantılara katılmak,
             d) Tarımda yayım materyal� olarak kullanılab�lecek f�lm, v�deo, kaset, slayt, k�tap, derg�, gazete ve benzer materyal�
üretmek, sağlamak ve bu amaçla k�tle �let�ş�m araçlarından yararlanmak,
             e) Kırsal alanda üret�mle doğrudan �lg�lenenlere b�lg� ve becer� kazandırmak amacıyla gerekl� çalışmaları �lg�l�
kuruluşlarla b�rl�kte yapmak,
             f) Tarımsal ve kırsal kalkınma konularında uygulama ve gel�şt�rme projeler� hazırlamak, yürütmek ve �lg�l� kuruluşlarca
yürütülen projelere katılmak,
             g) Kuruluşlarca kırsal alanda bel�ren tekn�k ve sosyo-ekonom�k sorunları araştırma konusu yapmak üzere
Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Z�raat Fakültes�n�n �lg�l� bölümler�ne �letmek.
             Merkez�n yönet�m organları
             Madde 7 — Merkez�n yönet�m organları şunlardır;
             a) Merkez Müdürü,
             b) Merkez Yönet�m Kurulu,
             c) Merkez Genel 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� b�r k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�rmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez
Müdürü görev� başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcısı veya Merkez 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
yardımcısının 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, Merkez 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.
             Merkez yönet�m kurulu
             Madde 10 — Merkez Yönet�m Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve Merkez Genel Kurulu tarafından farklı
bölümlerden öner�lecek ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�lecek üç öğret�m üyes� olmak üzere beş k�ş�den oluşur.
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, Merkez 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.
             Merkez yönet�m kurulunun görevler�
             Madde 11 — Merkez 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) Merkez Yönet�m Kurulu kararlarının uygulanmasını ve denet�m�n� sağlamak,
             d) Personel �ht�yacını bel�rlemek.
             Merkez genel kurulu
             Madde 12 — Merkez Genel Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcısı ve Z�raat Fakültes�n�n her bölümünden b�rer
öğret�m üyes�nden oluşur. Merkez Genel Kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Merkez Genel Kurulu, Merkez Yönet�m
Kurulunun yıllık raporlarını �nceler ve Rektöre sunar. Ayrıca d�ğer öneml� konuları görüşüp karara bağlar.
             Personel �ht�yacı
             Madde 13 — 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 14 — Merkez�n �ta am�r� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� rektör yardımcılarından b�r�ne devredeb�l�r.
             Yürürlük
             Madde 15 — Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
             Yürütme
             Madde 16 — Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.
 

 


