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YÖNETMELİĞi

BiRiNci BöLüM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE l - (l) Bu Yönetmeliğin amacı; Konya Glda ve Tarım Üniversitesi Rcktör]üğüne
bağlı olarak kuıulan konya Gıda ve Tanm Üniversitesi sürekli Eğitim uygulama ve Araşıirma
Meıkeziniıı (TAGSEM) anıaçlarına, taaliyet alaıılarıııa, yönetim organlarııra, yönetim organlarınııı
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MA_DDE 2 - (l) Bu Yönetmelik, 2547 sayı|ı Yükseköğretinı Kanununun 2880 sayılı
kanunla değişik 7 nci maddesinin birinci fıkasının (d) bendinin (2) nrunaralı alt bendine
dayanılarak lıazırlaırmış olup, konya Gıda ve Tarım Üniversitesi süekli Eğitim uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim ve danışma organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükiinrleri kapsar.

Kuruluş

MADDE 3 - (l) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştlrma
Merkezi (TAGSEM) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi biinyesinde kurulmuş, Rektörlüğe bağlı
Lisans ve Lisansüstii eğitim ve öğretim süreçleri dışında eğitim srınan bir birimdir.

Tanımlar

MADDE 4 - (l) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TAGSEM): Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezini,

b) Müdtir: TAGSEM Mtldürünü,

c) Mütevelli Heyet: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Konya Cıda ve Tarıın Üniversitesi Reklörünü,

e) TAGSEM: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştürma Merkezini,

0 Üniversiıe: Konya Cıda ve Tanm Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: TAGSEM Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
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iKiNci BöLüM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

, MADDE 5 - (l) Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi biinyesindeki Konya Gıda ve Tarım
Universitesi Stirek|i Eğitim Uyglılama ve Araştırma Merkezi (TAGSEM), rılı.ısal ve uluslararası
bağlamtla ya da kendi ülkelerinde iiniveı,siteye devam edememiş veya etmekte olan.kişilere
beceri, uzınanlık ve ııreslek kazandırnrak; üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü
programlarından mezun olmrış kişilere de güncelleşmeyi ve yenilenmeyi sağlayacak
eğitimler ve sertifika prograınları sunmak, ayıca kurumların ve bireylerin gereksinimlerine göre
özel eğitım programları hazırlamak ve sunmak, alanında uzman ulusal ve uluslararası kurum.
üniversite ve sivil toplum kunrluşları ile bu alaırlarda beliıtilmiş amaçları gerçekleştirmek ve
işbirliği yapmak amacıyla kıırulmuşfu r.

Faaliyetler

MADDE 6 - (1) TAGSEM, 5 inci ııaddede bclirtilen amaca yönelik olarak aşağıdaki

faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Seıtifika programları,

b) Dil öğreniıır programları,

c) Şirketleı için kurumsa] ve bireyseJ ge)işim ve danışmanlık hizınetleri, ç)
Proje çalışmaları ve eğitimleri,

d) Genel eğitimler,

e) Uluslararası iŞbirliği yaparak ulusal ve uluslararası alanlarda öğreıici yetiştinrıe ve eğitim
verme faaliyetlerini stirdürmek,

f) Çevrimiçi (onJine) programlar (e-learning) hazırlamak, sunmak ve talep eden
kunını ve kuuluşIaıa alt yapı ve diğer hizmetlerı sağlamak,

g) İhtiyaç dı,ınılan her konı.ıda ve her yaş gnıbı.ına cevap verebiiecek eğitici,
eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, katılınıcı bir topluırı yapısını
oluşturacak programlar geliştirmek, yarışmalar, folkloı, sportif etk]nlikler, geziler, tiyatro,
fotoğrafçıl*, resiın, müzik, ağaçlandırııa çalışınaları, zararlı alışkanlıklarla savaş,
girişimcilik, inovasyon ve benzeri konı.ılarda Üniversite içinde ve dışında aktif grup
çalışmaları yapmak,

h) Her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programlalı sı.ınrnak, kurs,
eğitim ve sertifika prograıılarını gerektiğinde uzaktaır eğitiın biçiminde vermek.
Universitede uzaktan eğitimin altyapısının oluştuulmasına ve geliştirilmesine katkıda
bulunmak ve bu amaçla benzeri merkezlerle işbirliği yapmak, gerekli koordinasyonu
sağlaınak.

l) Engelli Çocuk ve yetiŞkin biıeylere yerinde ve uzaktan eğitiın programları ve kişisel beceri
geliştirme programları sunmak,

i) Çiftçilel, kooperatifler, çiftlikIeı,ve tarımla ilgili kuruşlara yönelik yayım, bilgilendırme,
giincel teknolojilerle tanlştma amaçlı ycrinde ve rızaktaıı eğiiim ve d-anışmanlık
faaliyetlerinde bulunn-ıak.
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üçüNcünör,üıır
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 - (l) TAGSEM 'in organlarr; Müdiir, Yöıretim Kurulu, TAGSEM
Seketerliği ve Üniversite-Sanayi İşbirIiği İstişare Kuruludur.

Müdür

MADDE 8 - (1) Müdü, KGTU öğretiın üyeleri arasından üniversite Rektörünün önerisi veMütevelli Heyetin onayı ile iki (2) yı| süre iĞ görevlenOi"l".-"^-'

12) Merkez Müdiirü. çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdüryardımcısı olarak görevIendirmek ızere Rektörün onuyir, .rnu. Müdür yardımcıları Merkez YönetimKuruluna kahlabilirler, ancak oy kul]anamazlar.

(3) Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardıncılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri

MADDE 9 - (t) Mtidiiriınün görevi, Yönetmeliğin 5 inci ııaddesinde belitilen amaçlarÇerÇevesinde Merkez faaliYetlerınin yürütülııesi, koordinaİ|onunun sağlanması ve faaliyetlerin üstyönetime düzenli oIarak raporlanmasıdıı..

yönetim kurulu

.MIPDE l0 - (l) Yönetim- Kurutu, KGTÜ öğretim üyeleri arasından Rektödin önerisi ileMiitevelli Heyetin onayladığ, b:ş J:] kişiden oluşır, tŞ.l..lr ltl*" siiresi iki (2) 1ıldır. TAGSEMMüdüıü ve TAGSEM Seketeri 
, 
Yönetinı Kıırulun* oogrl .i'y*ioir. Yönetim Kurulu TAGSEMMiidürü başkanlığında ayda en az bir kez toplanır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 1l - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan amaçların gerçekleştirilmesidoğultusunda yapılacak olan faaliyetlerln ytirl.nai.ii..ri^ * denet|enmesinden sorumludur. Bufaaliyetlerin gerçekleştirilmesi doğrultusıında yonetirn ruruiu tarafiırdan «crü oe;ii;-ü;a*ıarasından geçici ve/veya sürekli Danışma krıruıu oluştu.uıauiiir. ıanışma kııtulu üyeliği fahridir.
TAGSEM sekreteri ve görevleri

MADDE 12 - (l) TAGSEM Seketeri TAGSEM Müdürü tarafindan atanır, TAGSEM Sekreteri5. inci maddede y". ul1 .ulj!]o.1n gerçekleştirilı-ııesi için gerekli tıim işlemlerin ettinolarak yürütülmesinden TAGSEM Mütlürüne karşı sorumludur.
Üniversite_Sanayi işbirliği istişare kuruIu ve görevleri

.MADDE 13 - (l) Üniversite-Sanayı işbirliği istişaı,e Kıııılu, ulusal ve uluslararası alandaiiniversite, sanaYi ve Çiftçı kuruluşlalı u.ur,ndu 
_İşbi.üİgini g.ıİİti.."ı.; sanayi, tarımsal ,. gJ" ,..il*kurtılııŞlarının yaplsal sorı.ınlannı ve ihtiyaç ari1",lun' p..-*n.i- niteüikıerinj beliıIemek ve istihdampiyasaslna yönelik değerlendirme ve önerileri almak amacı ile faaliyet gösteren yöneticilerin ve/veyaişIetme sahiplerinin katılacağı karma kunıldur.

- (2\ Ktınıl üyelcri KGTÜ Yönetim Kunılu ve TAGSEM Yönetim Kurulunun önerileridoğultusunda RektöIlüğiin önerisi ile Mütevelli u"yet turai,naan iki (2) yıl ,tt.iı" iii*.rii.'içi'*dışı temsilcilerden oluşturulur. Kurulun çalışma usulleri VOnerge iİe belirlenir.

, J3ı §ryl üç ayda bir ilgili Rektör Yardımçısının başkanlığınıJa toplanır. Kurul TAGSEM'de
.]:j:'':::..:]:',,l]a:l:i'_" 

ihtiyaç analizlerini, değerlend]riln]erinl u. ,tiramı"uiıirıiı.ı"r,, ı..i,ş,r,YlIle suntl]an lr]ZmetleIln Pazarlanmasr ve geliştirilırıesi ile ilgili tavsiye niteliğindeki raporüa.ınhazırlanınasın: sağlar.
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DöRDüNCü Böt.üM
Çeşitli vc Son Hükümlcr

Çahşan ihtiyacı

MADDE 14 - (l) TAGSEM'in akademik ve idari personel ihtiyacı Konya Gıda ve Tarım
Üniversitesi personel kadrolarına ek olarak Rektörlükçe tahsis edilecek kadrolara yapılacak atamalar
ve süreli sözleşııreli personelle karşılanır.

Gelirler

MADDE 15 - (t) TAGSEM kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilecek her türlü
gelir Üniversite hesaplarına aktarılır. Bu gelirlerden Üniversite Yönetim Kuruluıruı,ı önerisi ve
Mütevelli Heyet oırayı ile belirlenecek oran ve şekillerde, faaliyetleıe katkı sağlayan personele
ödeme yapılır.

Hüküm bulunmayan haIler

MADDE 16 - (l) Bu Yönetmelikte htiküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hiikiimleri ile Senato ve Yönetiın Kunılu kararları uygulanır

Yürürlük

MADDE 17 - (l) Bu Yönetmelik yayıını tarihinde yüriirlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 - (l) Bu Yönetmelik hüktimlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Rektörü yürüttir.
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