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YÖNETMELİK

Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�nden:
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m

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 usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve
çalışma şek�ller�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (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 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Merkez: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Senato: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Senatosunu,
d) Ün�vers�te: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Ün�vers�te mezunları �le mensuplarının ve toplumun her kes�m�n�n yaşam boyu öğren�m sürec�nde yer

alması �ç�n ön l�sans, l�sans ve yüksek l�sans programları dışında �ht�yaç duyulan tüm alanlarda eğ�t�m-öğret�m
programı, kurs ve sem�nerler vermek.

b) Araştırma gel�şt�rme faal�yetler� düzenlemek ve bu şek�lde bölgede sürdürüleb�l�r kalkınmaya katkıda
bulunacak alanlarda proje hazırlamak, rehberl�k, danışmanlık g�b� n�tel�kl� eğ�t�mler düzenlemek.

c) Ün�vers�te adına sert�f�ka vermek, kongre, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ve bu faal�yetler�n
koord�nasyonunu sağlamak.

ç) Ün�vers�ten�n ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ�n�n gel�şmes�ne katkıda bulunmak.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Merkez�n amaçları doğrultusunda k�ş�lere yen� becer�ler kazandırarak ver�ml�l�ğ� arttıracak eğ�t�mler

düzenlemek ve bunları yürütmek.
b) Kamu kurumları veya özel sektör kuruluşlarına mensup çalışanların meslek �ç� eğ�t�mler�n� hedefleyen

eğ�t�mler hazırlamak ve yürütmek.
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, projeler, paneller, sert�f�ka programları düzenleyerek üst sev�yede

b�lg� ve becer�lere sah�p ve dünyanın her yer�nde �st�hdam �mkânı bulab�lecek vasıfta k�ş�ler yet�şt�rmek.
ç) Ün�vers�ten�n eğ�t�m çerçeves�ne uygun danışmanlık, b�l�rk�ş�l�k ve benzer� n�tel�kte faal�yetlerde bulunmak.
d) Ün�vers�ten�n kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla �ş b�rl�ğ�n� gel�şt�recek

eğ�t�mler ve sert�f�ka programları düzenlemek.
e) Gereks�n�m duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap vereb�lecek eğ�t�c�, eğlend�r�c�, ruh ve beden

sağlığını gel�şt�recek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak katılımcı b�r toplum yapısını oluşturucu programlar
gel�şt�rmek.

f) Ün�vers�ten�n uygun gördüğü konularda �lg�l� b�r�mler�n verecekler� kurs ve her türlü eğ�tsel çalışmaların
organ�zasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunu olanaklarını sağlamak, öğret�m materyal� hazırlamak ve sınav
h�zmetler�ne destek sağlamak.

g) Eğ�t�m �mkânı bulamamış k�ş�lere kend�n� gel�şt�rme ve yen�leme ortamı sağlamak.
ğ) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alab�lecek b�reyler� yet�şt�rerek bu alandak� çalışmaları

teşv�k etmek.
h) Engell� b�reyler�n hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etk�nl�kler düzenlemek.
ı) Merkez�n amaçları �le �lg�l� Rektörlükçe öner�len veya Yönet�m Kurulunca kararlaştırılan d�ğer faal�yetler�

gerçekleşt�rmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM



10.09.2019 www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2019/05/20190526-1.htm

www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2019/05/20190526-1.htm 2/2

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�
Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r.

Görev süres� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdürün altı aydan fazla süreyle görev� başında
bulunamadığı durumlarda yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör
tarafından �k� müdür yardımcısı görevlend�r�l�r. Müdür yardımcısının görev süres� üç yıldır. Müdürün görev� başında
bulunmadığı zamanlarda yer�ne yardımcılarından b�r�s� vekalet eder. Müdürün görev süres� b�tt�ğ�nde veya görev�nden
ayrıldığında, yardımcılarının da görev� sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler�n�n düzenl� olarak yürütülmes�n� ve denet�m�n� sağlamak.
b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündem�n� bel�rlemek, toplantılara başkanlık etmek

ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını düzenlemek ve Yönet�m

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
ç) Yurt �ç� ve yurt dışında benzer faal�yetlerde bulunan kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yapmak.
d) Merkez�n faal�yetler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� personel görevlend�rmes� �le �lg�l� tekl�fler� Rektörlüğe

sunmak.
e) Yönet�m Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programlarını uygulamak.
f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönet�m Kurulunu b�lg�lend�rmek.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları �le Merkez�n çalışma alanıyla �lg�l�

Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından Müdür tarafından öner�len ve Rektör tarafından görevlend�r�len dört
öğret�m elemanı olmak üzere toplam yed� üyeden oluşur.

(2) Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Üyel�ğ�n
herhang� b�r nedenle boşalması durumunda kalan sürey� tamamlamak üzere yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

(3) Yönet�m Kurulu, Müdürün veya en az üç üyen�n davet� üzer�ne üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

(4) Üst üste �k� kez �z�ns�z ve mazerets�z Yönet�m Kurulu toplantısına katılmayan üyen�n üyel�ğ� Yönet�m
Kurulu kararı �le sona erd�r�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� eğ�t�m programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının

bel�rlenmes�, eğ�t�m verecek b�r�mlerle gerekl� koord�nasyonun sağlanması ve bu programlarda görevlend�r�lecek
öğret�m elemanlarının bel�rlenmes� konularında kararlar almak.

b) Yurt �ç� ve yurt dışındak� kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları �le ortaklaşa yürütülecek çalışmaların
usul ve esaslarını tesp�t etmek.

c) Faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek ve sunulan raporu değerlend�rmek.
ç) B�r sonrak� döneme a�t çalışma programının düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek ve sunulan raporu

değerlend�rmek.
d) Eğ�t�m programları sonunda ver�lecek gerekl� belgeler�n hazırlanması ve katılımcılara ver�lmes� �le �lg�l�

�lkeler� ve şartları bel�rlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Harcama yetk�l�s�
MADDE 12 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� Müdüre devredeb�l�r.
Personel �ht�yacı
MADDE 13 – (1) Merkez�n akadem�k, �dar� ve tekn�k personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes� uyarınca, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� ve Senato

kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


