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YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�n yönet�m� �le çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�n amaçlarına, faal�yetler�ne, yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının görevler�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) Başkan: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet� Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,

c) Merkez (İAÜSEM): İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,

ç) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

d) Mütevell� Heyet�: İstanbul Aydın Ün�vers�tes�n�n Mütevell� Heyet�n�,



e) Rektör: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Senatosunu,

g) Ün�vers�te: İstanbul Aydın Ün�vers�tes�n�,

ğ) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı

MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; önl�sans, l�sans ve yüksek l�sans programları dışında ver�lecek sürekl�
eğ�t�m programlarını düzenlemek, gerek ulusal ve/veya uluslararası meslek� yeterl�l�k kapsamında gerekse Merkez
Yönet�m Kurulunca bel�rlenecek alanlarda personel belgelend�rmes� yapmak ve Ün�vers�ten�n kamu, özel sektör ve
uluslararası kuruluşlarla �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rerek, Türk�ye’n�n kalkınmasına h�zmet vermekt�r.

Faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:

a) Merkez�n amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve k�ş�lere �ht�yaç duydukları
alanlarda eğ�t�m ve danışmanlık h�zmet� vermek,

b) B�l�msel b�lg�y� yet�şk�nlerle ve kurumlarla paylaşarak ve kuramsal b�lg�y� uygulama �le bütünleşt�rerek
toplum yararına sunmak ve bu süreçler� gel�şt�rerek b�reysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak,

c) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve k�ş�lere �ht�yaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası
düzeyde, eğ�t�m programları, kurslar, sert�f�ka programları, sem�nerler, sempozyumlar, konferanslar, eğ�t�m fuarları,
z�rve etk�nl�kler� ve her türlü b�l�msel toplantıları planlamak ve düzenlemek, bu faal�yetler�n koord�nasyonunu
sağlamak ve bu alandak� ün�vers�te olanaklarının tanıtımını yapmak; ayrıca bu t�p etk�nl�kler�n altyapı çalışmalarıyla
�lg�l� gerekl� malzeme, araç-gereç tem�n� ve koord�nasyonunu sağlamak; ulusal ve uluslararası �şb�rl�ğ� oluşturmak,

ç) S�v�l havacılığa yönel�k her türlü eğ�t�m programları ve/veya sem�nerler� planlamak ve düzenlemek, bu
kapsamda s�v�l havacılık güvenl�ğ�, s�v�l havacılık �şletmec�l�ğ� ve uçuşla �lg�l� eğ�t�m alanlarında kurslar planlamak,
düzenlemek ve her türlü b�l�msel toplantıyı yapmak ve uluslararası �şb�rl�ğ� gerçekleşt�rmek,

d) Öğrenc�ler�n yanı sıra, sanay� ve h�zmet kuruluşlarının çalışanlarına yönel�k olarak, uzmanlık alanını
kapsayan eğ�t�m programları sunmak, böylel�kle b�reyler�n �let�ş�mde, yönet�mde ve organ�zasyonda, sosyal yet�lerde,
meslek� becer�lerde yeterl� donamına ve mesleğe sah�p olmalarını sağlamak,



e) Ün�vers�te bölümler�n�n bağlantılı olduğu d�ğer programlar konusunda öğrenc�ler�n yet�şmes�n� sağlamak,

f) Ün�vers�te bölümler�ne destek olacak alanlarda yapılacak sert�f�ka programları, kurslar, sem�nerler ve her
türlü eğ�t�m, kültür, sanat etk�nl�kler� �le öğrenc�ler� çoklu becer�lerle donatmak,

g) Tam donanımlı �nsan gücünü yet�şt�rmek �ç�n gerekl� eğ�t�m çalışmaları yapmak,

ğ) Merkez�n amaçları doğrultusundak� tüm etk�nl�kler�n�; yaşam boyu öğrenme, meslek �ç� eğ�t�m, kurumlara
eğ�t�m, sert�f�ka programları, önceden programlanmış sem�nerler, çeş�tl� kes�mlere konferanslar g�b� yollarla
gerçekleşt�rmek,

h) Kamu kuruluşlarıyla temas ederek, münfer�den ya da onlar adına yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m ve/veya sınav
merkez� olmak,

ı) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre seç�len alanlarda personel belgelend�rme kuruluşu ve/veya eğ�t�m merkez�
olmak,

�) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre �ş sağlığı güvenl�ğ� konusunda yetk�lend�r�lm�ş eğ�t�m merkez� olarak
eğ�t�m programları sunmak,

j) Den�z, hava, kara, dem�ryolu ulaşımında her türlü eğ�t�m programları ve/veya sem�nerler�, kurslar, sert�f�ka
programları, konferanslar ve z�rve etk�nl�kler� planlamak, düzenlemek ve bu maksatla b�rl�kler veya f�rmalar �le ulusal
ve/veya uluslararası �şb�rl�kler� gerçekleşt�rmek,

k) Kamu kurum ve kuruluşları bünyes�nde açılab�lecek her türlü eğ�t�msel, kültürel ve sanatsal etk�nl�kler�
gerçekleşt�rmek ve bu anlamda �şb�rl�ğ�nde bulunmak,

l) İnternet yoluyla uzaktan eğ�t�m programları sunmak,

m) Gerekl� görülen yerlerde Merkeze bağlı şube açmak ve/veya şube kapatmak,

n) Merkez�n faal�yetler�n� yurt dışında yaygınlaştırmak maksadıyla çalışmalar yapmak, bu maksat �le şubeler
açmak; açılmış kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak, ortak olmak veya üye olmak, yurt dışında açılacak ün�vers�teler�n
danışmanlığını yapmak, kurucusu veya kurucu ortaklarından olmak,

o) Merkez�n bel�rled�ğ� standartlara uygun faal�yet göstermek �steyen Ün�vers�te dışı çalışma b�r�mler�n�n
denet�m�n� yapmak ve akred�tasyonunu vermek,

ö) Sürekl� eğ�t�m kapsamında Rektörlükçe öner�len ve/veya Yönet�m Kurulunca kararlaştırılan d�ğer
faal�yetler� gerçekleşt�rmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

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,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le Ün�vers�ten�n tam zamanlı öğret�m elemanları
arasından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür, Başkanın onayı �le yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür,
görevlend�r�ld�ğ� usul �le süres� b�tmeden görevden alınab�l�r. Müdür gerekt�ğ�nde kend�s�ne yardımcı olmak üzere,
Merkez�n çalışma alanı �le �lg�l� veya Merkez� oluşturan b�r�mlerde görevl� öğret�m elemanları arasından b�r müdür
yardımcısı seçeb�l�r. Müdür gerekt�ğ�nde aynı usulle yardımcısını değ�şt�reb�l�r. Müdür, görev� başında olmadığı
zaman Müdür Yardımcısı veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�s� kend�s�ne vekâlet eder. Müdürün kes�nt�s�z altı
aydan fazla b�r süre görev� başında bulunamaması durumunda yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez�n amaçlarına yönel�k, Yönet�m Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programlarını yer�ne
get�rmek,

b) Merkez�n amaçlarını gerçekleşt�rmek �ç�n stratej�ler bel�rley�p gerekl� faal�yetler� planlamak ve yürütmek,

c) Yönet�m� altındak� b�r�mler�, şubeler� Merkez�n amaçları doğrultusunda ve toplam kal�te yönet�m
çerçeves�nde yönetmek; b�r�mler arasında koord�nasyon sağlamak; b�r�mler arası sevk ve �dar�y� sağlamak ve
b�r�mler�n denet�m�n� yapmak,

ç) Bel�rlenen amaç ve hedeflere ulaşılması �ç�n Merkez�n organ�zasyonunu kurmak, Merkez�n faal�yetler�ne
�l�şk�n gerekl� pol�t�kaları bel�rlemek ve oluşturmak; alt organların görevler�n� ve personel�n� bel�rlemek; faal�yetlerle
�lg�l� gerekl� dokümanları onaylamak/�mzalamak, uygulamaya koymak ve bu dokümanların gerekl� b�r�mlere
dağıtılmasını sağlamak,

d) Merkez� tems�l etmek; Yönet�m Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek; Merkez�n günlük,
haftalık ve d�ğer per�yod�k toplantılarına başkanlık etmek,

e) Yönet�m Kurulunun gündem�n� bel�rlemek,



f) Ün�vers�ten�n fakülteler�, enst�tüler�, yüksekokulları, araştırma merkezler�, koord�natörlükler� ve Rektörlüğe
bağlı bölümler�nde uygulanan, Merkeze �l�şk�n programlar ve faal�yetlerle �lg�l� �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rmek ve
koord�nasyonunu sağlamak,

g) Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde görüşmeler yapmak; projeler
hazırlamak veya hazırlatmak; proje öner�ler�nde bulunmak; uluslararası kuruluşlarla ve/veya yetk�l� k�ş�lerle
�şb�rl�kler� gel�şt�rmek,

ğ) Eğ�t�m programlarının başarıyla ve Merkez�n amacına uygun olarak gerçekleşmes� �ç�n gerekl� önlemler�
almak,

h) Merkeze gelen �stek ve ş�kâyetler�, proje gel�şt�rme faal�yetler� doğrultusunda değerlend�rmek ve anal�z
etmek; gerekl� görülen düzelt�c� ve önley�c� faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlamak, tak�b�n� gerçekleşt�rmek,

ı) Merkez ve Merkeze bağlı b�r�mler�n yıllık faal�yet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

�) Merkez�n yıllık bütçes�n� hazırlayarak, Yönet�m Kurulunun onayına sunmak, Yönet�m Kurulundan geçen
bütçey� onay �ç�n Rektörlüğe sunmak.

Yönet�m kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve Müdürün öner�s�, Rektörün tekl�f� ve Başkanın onayı �le
Ün�vers�ten�n tam zamanlı öğret�m elemanları arasından görevlend�r�len üyeler olmak üzere en az beş üyeden oluşur.
Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� b�ten üye tekrar görevlend�r�leb�l�r. Görev süres�n�n
b�t�m�nden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Ün�vers�te dışında görevlend�r�lenler�n yer�ne, kalan sürey�
tamamlamak üzere aynı usulle yen�ler� seç�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne toplanır. Müdür gerekt�ğ�nde olağanüstü olarak Yönet�m
Kurulunu toplantıya çağırab�l�r. Kurul, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddeler�n� görüşerek ve Merkez�n
faal�yetler�n� gözden geç�rerek �lg�l� konularda karar alır. Yönet�m Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu �le karar
alır. Yönet�m Kurulu; Müdürün her faal�yet dönem� sonunda hazırlayacağı faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n
esasları tesp�t eder, sunulan raporu değerlend�r�r, b�r sonrak� döneme a�t çalışma programını düzenler.

Yönet�m kurulunun görevler�

MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Merkez�n çalışma plan ve programını hazırlamak ve �ht�yaçlar doğrultusunda gel�şt�rmek, Rektörlük
kanalıyla Mütevell� Heyet Başkanına sunmak ve onaylananları uygulamaya koymak,

b) Müdürün, Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� get�receğ� bütün �şler� değerlend�rerek karar almak,

c) Merkez yönet�m� ve faal�yetler� konusunda kararlar almak,



ç) Merkez faal�yetler�yle �lg�l� konularda eğ�t�m programları, konferanslar, sem�nerler düzenlemek, araştırma
konularında yayınlar yapmak,

d) Merkez bünyes�nde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlend�rmek,

e) Kurs, staj, sert�f�ka ve benzer� programlarda görevlend�r�lecek, Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� konularda
�şb�rl�ğ� yapılacak Ün�vers�te b�r�mler�, ulusal ve uluslararası k�ş�, kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ�ne yönel�k esasları
tesp�t ederek Rektörlüğe sunmak,

f) Merkez�n yıllık faal�yet raporunun hazırlanmasına yardımcı olmak,

g) Gerekl� gördüğü hallerde Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� konularda geç�c� çalışma grupları kurmak ve
bunların çalışmalarını düzenlemek,

ğ) 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunu �le ver�len d�ğer görevler� yapmak.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Ün�vers�ten�n fakülte, enst�tü, yüksekokul g�b� Rektörlüğe bağlı
bölümler�n yönet�m kurullarınca bel�rlenen b�rer üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır.
Süres� b�ten üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden ayrılan üyen�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere
yen� üye görevlend�r�l�r. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder. 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
Kurul toplantılarına katılab�l�rler, ancak oy kullanamazlar.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda b�r kez ve gerekt�ğ�nde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzer�ne
toplanır. Danışma Kurulu kararları, oy çokluğu �le alınır.

(3) Danışma Kurulu, çalışmalarını etk�n hale get�rmek �ç�n faal�yet alanları �le �lg�l� kom�syonlar oluşturab�l�r.

Danışma kurulunun görevler�

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etk�nl�ğ�n�n ve ver�ml�l�ğ�n�n arttırılması �ç�n değerlend�rmeler
yapmak,

b) Sürekl� eğ�t�m faal�yetler� konularında Yönet�m Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) Merkez�n faal�yetler�n� gözden geç�rerek �lg�l� konularda Yönet�m Kuruluna gerekl� b�ld�r�mlerde
bulunmak,

ç) Yönet�m Kurulunun her yıl düzenleyeceğ� faal�yet raporunu ve b�r sonrak� çalışma yılına a�t programı
değerlend�rmek, yapılmış olan veya yürütülmekte olan çalışmalar hakkında görev ve öner�ler�n� Yönet�m Kuruluna



b�ld�rmek,

d) Merkez�n bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len amaçları çerçeves�nde görüş ve öner�ler�n� sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato ve
Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k

MADDE 15 – (1) 28/1/2010 tar�hl� ve 27476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Ün�vers�tes�
Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


