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YÖNETMELİK
Kocael Ün vers tes nden:
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; Kocael Ün vers tes Sürekl Eğ t m Araştırma ve Uygulama
Merkez n n teşk lat, yönet m, çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k; Kocael Ün vers tes Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Kocael Ün vers tes
Sürekl Eğ t m 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 – (1) Bu Yönetmel k; 4/11/1983 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) Danışma Kurulu: Merkez n Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kocael Ün vers tes Sürekl Eğ t m Araştırma ve Uygulama Merkez (KOÜSEM)’n ,
c) Müdür: Merkez n Müdürünü,
ç) Rektör: Kocael Ün vers tes Rektörünü,
d) Senato: Kocael Ün vers tes Senatosunu,
e) Ün vers te: Kocael Ün vers tes n ,
f) Yönet m Kurulu: Merkez n Yönet m Kurulunu,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkez n Amacı, Faal yet Alanları ve Eğ t m-Öğret m Kurs Programları
Merkez n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez n amacı, Ün vers te adına örgün veya elektron k olmak üzere ön l sans, l sans ve
l sansüstü öğret m programları dışında; eğ t m programları, kurs, sem ner, danışmanlık h zmet , ulusal ve uluslararası
standartlara ve lg l mevzuata uygun olarak sınav ve belgelend rme h zmetler vermek ve sosyal etk nl k programları
düzenleyerek tüm bu amaçlar doğrultusunda Ün vers ten n kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar le şb rl ğ n n
gel şmes ne katkıda bulunmaktır.
Merkez n faal yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez n faal yet alanları şunlardır:
a) Ün vers te öğrenc ler ne, Ün vers te personel ne, kamu ve özel sektöre ht yaç duydukları alanlarda
danışmanlık h zmet vermek.
b) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü eğ t m programları, kurslar, sem nerler,
konferanslar düzenlemek ve Ün vers te adına sert f kalandırma yapmak.
c) Ulusal ve uluslararası standartlara ve lg l mevzuata uygun olarak eğ t m, sınav ve belgelend rme
faal yetler n düzenlemek.
ç) ISO standartları çerçeves nde kal te eğ t m ve belgelend rme faal yetler nde bulunmak.
d) TS EN ISO/IEC 17024 şartlarına, Türk Akred tasyon Kurumu tarafından öngörülen akred tasyon
gerekl l kler ne ve Meslek Yeterl l k Kurumu tarafından bel rlenen esaslara uyumlu olarak ulusal ve uluslararası
standartlara uygun personel belgelend rme sert f kasyonu ç n sınav ve belgelend rme faal yetler n yürütmek üzere
sınav merkez h zmet vererek sab t ve gez c sınav organ zasyonlarını yapmak.
e) Belgelend rme ç n gerekl olan eğ t mler düzenlemek ve bu eğ t mler ç n sert f ka veya katılım belges
vermek.
f) Meslek standartlarını ve ulusal yeterl l kler gel şt rmeye yönel k çalışmalar düzenlemek ç n kurum, kuruluş
ve k ş lerle ortak ulusal veya uluslararası projeler hazırlamak, başvurusunu yapmak ve süreçler yönetmek.
g) Merkez n amacı ve faal yet alanları kapsamında tüm faal yetler n koord nasyonunu sağlamak ve bu
alanlarda Ün vers te olanaklarının tanıtımını yapmak.
Eğ t m-öğret m kurs programları

MADDE 7 – (1) Konferans, sem ner ve kurs programları le d ğer eğ t m programları sonunda katılım belges ,
başarı belges ve benzer belgeler n ver lme koşulları Yönet m Kurulu tarafından bel rlen r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez n Yönet m Organları ve Görevler
Merkez n yönet m organları
MADDE 8 – (1) Merkez n yönet m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 9 – (1) Müdür; Rektör tarafından Ün vers ten n aylıklı öğret m üyeler arasından üç yıl ç n
görevlend r l r. Görev süres sona eren Müdür yen den görevlend r leb l r. Müdürün altı aydan fazla görev n n başında
bulunamayacağı durumlarda görev sona erer.
(2) Müdür, çalışmalarında kend s ne yardımcı olmak üzere Ün vers ten n aylıklı öğret m elemanları arasından
en fazla k k ş y müdür yardımcısı olarak görevlend r lmek üzere Rektöre öner r.
(3) Müdürün görev sona erd ğ nde müdür yardımcılarının görev de sona erer. Müdür, yokluğunda
yardımcılarından b r n vek l tay n eder.
Müdürün görevler
MADDE 10 – (1) Müdürün görevler şunlardır:
a) Merkez tems l etmek.
b) Yönet m Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.
c) Merkez , bu Yönetmel kte bel rlenen amaçlar doğrultusunda yönetmek.
ç) Fakülteler, enst tüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, Uzaktan Eğ t m Araştırma ve Uygulama
Merkez , d ğer araştırma ve uygulama merkezler ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze l şk n
programlar ve faal yetlerle lg l koord nasyonu sağlamak.
d) Her faal yet dönem sonunda hazırlayacağı faal yet raporunu ve b r sonrak yıla a t çalışma programını
düzenlemek ve Yönet m Kuruluna sunmak.
e) Danışma ve Yönet m Kurullarına başkanlık yapmak.
Yönet m Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönet m Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları le Ün vers te öğret m elemanları arasından
Rektör tarafından görevlend r len dört üye olmak üzere en fazla 7 k ş den oluşur.
(2) Yönet m Kurulu üyeler n n görev süres üç yıldır. Görev süres dolan üyeler yen den görevlend r leb l r.
Görev süres b tmeden ayrılan üyeler n yer ne aynı usulle yen ler görevlend r l r.
(3) Yönet m Kurulu; olağan olarak her ay, ayrıca gerekl görülen durumlarda Müdürün davet üzer ne,
Yönet m Kurulu üyeler n n salt çoğunluğu le toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu le karar alır.
Yönet m Kurulunun görevler
MADDE 12 – (1) Yönet m Kurulunun görevler şunlardır:
a) Merkez n faal yetler yle lg l eğ t m programlarının hazırlanması, planlanması, sınav ve belgelend rme
faal yetler ve katılımcı alım koşullarını bel rlemek.
b) Müdürün her faal yet dönem sonunda hazırlayacağı faal yet raporlarının düzenlenmes ne l şk n esasları
tesp t etmek ve sunulan raporu değerlend rmek.
c) B r sonrak döneme a t çalışma programı esaslarını düzenlemek ve Danışma Kuruluna sunmak.
ç) Eğ t m programları le sınav ve belgelend rme faal yetler sonunda katılım belges , başarı belges ve benzer
belgeler n ver lme koşullarını bel rlemek ve uygulamak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Ün vers teye bağlı her b r fakülte dekanı;
yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enst tü müdürünün önereceğ b rer öğret m elemanının Rektörün onayıyla
bel rlenmes yle oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyeler n n görev süres üç yıldır. Görev süres b ten üyeler yen den Danışma Kurulu
üyel ğ ne seç leb l rler. Herhang b r nedenle görev sona eren üyen n yer ne aynı usulle yen s görevlend r l r.
(3) Müdürün öner s ve Danışma Kurulunun onayı le gerekt ğ nde; Ün vers te dışından konu le lg l b lg ,
becer ve deney m sah b k ş ler de görüş b ld rmek amacı le Danışma Kurulu toplantılarına katılab l rler ancak oy
kullanamazlar. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer ne senede en az k defa toplanır.
(4) Danışma Kurulu; sürekl eğ t m faal yetler konularında Yönet m Kuruluna danışmanlık yapar, Merkez n
faal yetler n gözden geç rerek lg l konularda Yönet m Kuruluna gerekl tavs yelerde bulunur, Müdür tarafından
hazırlanmış ve Yönet m Kurulunca onaylanmış yıllık faal yet raporunu, çalışma programını, eğ t m faal yetler n
değerlend r r, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş b ld r r, öner lerde bulunur ve b r sonrak çalışma
yılına a t programı değerlend r r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Personel ht yacı
MADDE 14 – (1) Merkez n akadem k, tekn k ve dar personel ht yacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes
uyarınca, Müdürün öner s üzer ne Rektör tarafından görevlend r lecek personel le karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel kte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve lg l d ğer mevzuat
hükümler uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel k
MADDE 16 – (1) 18/5/2005 tar hl ve 25819 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocael Ün vers tes Sürekl
Eğ t m Araştırma ve Uygulama Merkez Yönetmel ğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Kocael Ün vers tes Rektörü yürütür.

