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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ-KAMU İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME,
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç ve kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�ne bağlı olarak kurulan Ün�vers�te-
Sanay�-Kamu İşb�rl�ğ� Gel�şt�rme, 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 esasları düzenlemekt�r.
             (2) Bu Yönetmel�k; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Ün�vers�te-Sanay�-Kamu İşb�rl�ğ� Gel�şt�rme, Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yetler�ne, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n
hükümler� kapsar.
             Dayanak
             MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
             a) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
             b) Merkez (ÜSKİM): Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Ün�vers�te-Sanay�-Kamu İşb�rl�ğ� Gel�şt�rme, Uygulama
ve Araştırma Merkez�n�,
             c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
             ç) Rektör: Ün�vers�te Rektörünü,
             d) Ün�vers�te (KSÜ) : Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�n�,
             e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu
             �fade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

             Merkez�n amacı
             MADDE 4 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır;
             a) Sanay� ve mühend�sl�k uygulamalarıyla �lg�l� özel sektör ve kamu kuruluşları �le �şb�rl�ğ� hal�nde araştırma, eğ�t�m ve
toplumsal h�zmet alanlarında s�nerj� oluşturarak; ulusal ve bölgesel boyutlarda ekonom�k ve toplumsal kalkınmaya katkı
sağlayacak �şb�rl�ğ� mekan�zmaları kurmak, sürdürmek ve bunlara �l�şk�n etk�nl�kler� �lg�lend�ren kurumsal ortam oluşturmak,
             b) Fen, sosyal ve sağlık b�l�mler�n�n bel�rl� öncel�kl� alanlarında çok d�s�pl�nl� temel ve uygulamalı araştırmalar
gerçekleşt�rerek Türk�ye’n�n ve bölgen�n b�l�msel ve teknoloj�k gel�şmes�ne katkı sağlayacak kurumsal yapıyı oluşturmak.
             Merkez�n faal�yet alanları
             MADDE 5 – (1) Merkez, bu Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�nde öngörülen amacına ulaşab�lmek �ç�n aşağıdak� faal�yet
alanlarında görevler�n� yürütür:
             a) Sanay� pol�t�kaları konusunda, �lg�l� ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ�nde bulunarak kurslar,
sem�nerler, konferanslar, kongreler ve benzer� eğ�t�m programları düzenlemek ve yürütmek,
             b) Türk�ye’de ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmaya yönel�k ürünler�n üret�lmes�ne katkıda bulunacak sanay�
pol�t�kaları konusunda; ulusal ve uluslararası kuruluşlarla �şb�rl�ğ�nde bulunarak araştırma projeler�n�n hazırlanması ve yürütülmes�
faal�yetler�n� gerçekleşt�rmek veya bu tür projelere katkıda bulunmak,
             c) Kamu ve özel kuruluşlara, faal�yet alanlarına �l�şk�n konularda, danışmanlık ya da b�l�rk�ş�l�k h�zmetler� vermek,
             ç) Ün�vers�tede öğren�m gören öğrenc�ler� faal�yet alanlarına �l�şk�n konularda araştırma yapmaya yöneltmek ve
desteklemek,
             d) Merkez� laboratuarın �şley�ş�n� düzenleyen esasları hazırlamak,
             e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara proje üretmek.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

             Merkez�n yönet�m organları
             MADDE 6 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
             a) Müdür,
             b) Yönet�m Kurulu,
             c) Danışma Kurulu.
             Müdür
             MADDE 7 – (1) Müdür; Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� konularda görev yapan Ün�vers�ten�n tam zamanlı öğret�m
üyeler� arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Görev süres� dolan Müdür tekrar görevlend�r�leb�l�r. Müdürün
kes�nt�s�z olarak altı aydan fazla görev� başında bulunmaması durumunda yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r.
             (2) Müdürün öner�s� üzer�ne, Ün�vers�ten�n tam zamanlı öğret�m elamanları arasından �k� k�ş� müdür yardımcısı olarak
Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Müdürün görev süres� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının da görevler� sona erer.
             Müdürün görevler�



             MADDE 8 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
             a) Merkez� tems�l etmek,
             b) Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek,
             c) Yönet�m Kurulunu toplantıya davet etmek, bu Kurulun gündem�n� bel�rlemek ve alınan kararları uygulamak,
             ç) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşünü aldıktan sonra
Danışma Kurulunun onayına sunmak,
             d) Merkez�n çalışma alanıyla �lg�l� d�ğer görevler� yürütmek.
             Yönet�m kurulu
             MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkez�n çalışma alanıyla �lg�l� konularda görev yapan
Ün�vers�ten�n tam zamanlı öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından seç�len altı k�ş� olmak üzere toplam yed� üyeden oluşur.
Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� dolan üye yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür yardımcıları oy hakkı
olmadan Yönet�m Kurulu toplantılarına katılab�l�r. Başkanın görevde olmadığı zamanlarda yer�ne müdür yardımcılarından b�r�
vekâlet eder. Yönet�m Kurulu, Başkanın davet� üzer�ne salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır. Yönet�m Kurulu,
görevler�n� yer�ne get�r�rken �ht�yaç hal�nde çeş�tl� alt kom�syonlar kurab�l�r.
             Yönet�m kurulunun görevler�
             MADDE 10 – (1) Yönet�m kurulunun görevler� şunlardır:
             a) Merkez�n çalışma alanlarıyla �lg�l� kamu ve özel sektör kuruluşları ve k�ş�lerle �şb�rl�ğ�n� sağlamak,
             b) Sanay�, t�caret ve h�zmet sektörü tarafından öner�len konularda �şb�rl�ğ� tekl�fler�n� değerlend�rmek, �şb�rl�ğ� tekl�fler�n�
Ün�vers�ten�n �lg�l� kurul veya b�r�mler�ne �letmek, taraflarca uygun görülen �şb�rl�ğ� esaslarının uygulanmasını sağlamak,
             c) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşmek,
             ç) Merkez�n �dar�, mal�, proje dağıtımı ve kabulü g�b� konularda tekl�fler hazırlayıp Ün�vers�te Yönet�m Kurulunun
görüşüne sunmak,
             d) Ulusal ve uluslararası �şb�rl�ğ� yapılacak kuruluşlarla b�rl�kte Ün�vers�te öğrenc�ler�n� sanay� sektörüne hazırlamak
amacıyla eğ�t�m ve sert�f�ka programları, paneller ve toplantılar düzenleyerek g�r�ş�mc� olmalarına yardımcı olmak,
             e) Sanay� sektörünün �ht�yacına yönel�k olarak, öğrenc�ler�n uygulamalı eğ�t�mler�n� en ver�ml� şek�lde yapab�lecekler�
kuruluşlarda staja gönder�lmes� �ç�n sanay�c� �le öğrenc� arasında koord�nasyonu sağlamak,
             f) Öğret�m elemanları �le sanay� sektörü arasında meslek� alanlarda �şb�rl�ğ�n� sağlamak,
             g) Ün�vers�teden mezun olan öğrenc�ler�n sanay� sektörü �le �l�şk�ler�n� sağlayarak onlara �ş �mkanı yaratmak,
             ğ) Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n staj ve eğ�t�m �mkanlarını gel�şt�rmek �ç�n, ulusal veya uluslar arası destekl� projeler� teşv�k
etmek,
             h) Eğ�t�m ve b�lg�lend�rme amaçlı kurs, sem�ner, konferans ve benzer� etk�nl�kler� düzenlemek,
             ı) Öğret�m üyeler�n�n, sanay�, t�caret ve h�zmet sektörler�n�n b�l�msel ve �ht�yaç hal�nde tekn�k sorunlarına yönel�k b�lg�
toplamalarını sağlamak,
             �) Bölgede ya da Kahramanmaraş’ta araştırma-gel�şt�rme ve teknoloj� b�r�mler�n�n kurulması �ç�n gerekl� çalışmaları
yürütmek,
             j) Sanay�n�n sorunlarının çözümüne yönel�k araştırma projeler� �ç�n, proje desteğ� sağlayan kurum ve kuruluşların
b�lg�lend�r�lmes�ne yönel�k çalışmaları yürütmek,
             k) Danışma Kurulunun öner�ler�n� ele almak.
             Danışma kurulu
             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında Ün�vers�teden �k�, Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� kamu ve
özel sektör kurum ve kuruluşlarından üç k�ş� olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu; olağan olarak yılda en az �k�
defa ya da olağanüstü olarak Rektörün çağrısı �le toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır.
             Danışma kurulunun görevler�
             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
             a) Ün�vers�te �le kamu kurumları, Ün�vers�te �le özel sektör arasında �şb�rl�ğ�n�n sağlanması ve gel�şt�r�lmes� amacıyla
Yönet�m Kuruluna öner�lerde bulunmak,
             b) Yılda b�r defadan az olmamak üzere sanay� ve t�caret çevreler�n�n tems�lc�ler� �le toplanarak Merkez�n ve Yönet�m
Kurulunun faal�yetler� hakkında b�lg� vermek,
             c) Merkez�n çalışmaları �le �lg�l� değerlend�rmeler yapmak.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

             Personel �ht�yacı
             MADDE 13 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes� uyarınca
Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
             Harcama yetk�l�s�
             MADDE 14 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Merkez Müdürüdür.
             Yürürlük
             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
             Yürütme
             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.
 


