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T.C.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

EĞİTİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nin düzenleyeceği kurs, sertifika programı vb. her türlü eğitim 
programının gerçekleştirilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’nin gerçekleştireceği eğitim programlarının yürütülmesine dair usul 
ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge 24 Temmuz 2017 tarih ve 30133 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Yönetmeliğinin 5’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) ŞÜSEM:  Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini

b) Merkez Müdürü: Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü

c) Merkez Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim 
Kurulunu

ç) Birim: Şırnak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin ilgili 
fakülte, yüksekokul, enstitü ve merkezlerini,

d) Eğitim programı yürütücüsü: Eğitim programını hazırlayan ve açılmasını öneren 
öğretim elemanı veya alan uzmanını,

e) Katılımcı/Kursiyer: ŞÜSEM’de açılan eğitim programlarına kayıt koşullarını yerine 
getirmiş ve programa katılma hakkı kazanmış kişileri,



f) Sertifika: Sertifika programı olarak açılan ölçme ve değerlendirme ölçütlerine tabi 
bir eğitim programına katılarak gerekli devam ve başarı şartlarını yerine getiren 
kursiyerlere verilen belgeyi,

g) Katılım Belgesi: ŞÜSEM’de açılan eğitim programlarına katılarak devam şartını 
yerine getiren katılımcılara verilen belgeyi,

ğ) Üniversite: Şırnak Üniversitesini,

h) Senato: Şırnak Üniversitesi Senatosunu,

h) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Programlarının Açılması, Yürütülmesi, Belgelendirilmesi ve Ücretleri

Eğitim Programlarının açılması

MADDE 5 - (1) Eğitim programlarının açılması süreci şu şekilde gerçekleşir:

a) ŞÜSEM, üniversite içinden ya da dışından olan alan uzmanlarıyla birlikte kendi 
bünyesinde açmak üzere eğitim programları düzenler. Merkez, kurumsal/bireysel 
farklı türden eğitim, kurs, seminer ve projelerin açılmasına ve yürütülmesine öncülük 
eder.

b) Projelendirilen eğitim programı, yürütücü tarafından ŞÜSEM’e önerilir.

c) Projede eğitimin adı, amacı, içeriği, süresi, yeri, hedef kitlesi, başvuru koşulları, 
ders programı ve programı yürütecek öğretim elemanları, eğitim programının 
sonunda verilecek belge (sertifika, katılım belgesi vb.) ve belgede belirtilmesi gerekli 
hususlar, eğitim programının sonunda sertifika belgesi verilecekse ölçme-
değerlendirme ve başarı esasları ayrıntılarıyla ŞÜSEM Program Öneri Formunda 
yürütücü tarafından açıkça belirtilir.

d) Projelendirilen eğitim mesai saatleri içinde gerçekleşecek ise eğitim programı 
yürütücüsü ve varsa katkıda bulunacak öğretim elemanları bağlı bulunduğu birimin 
iznini alır. Mesai saatleri dışındaki eğitim programlarında ise bağlı bulunulan birimin 
bilgilendirilmesi yeterlidir.

e) Merkez Müdürü, önerilen eğitim programını, yürütülmekte olan diğer eğitim 
programları ile benzerlik ve farlılıkları, içeriği, süresi ve ölçme-değerlendirme esasları 
açısından inceler ve uygun görürse Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Yönetim 
Kurulunca onaylanan eğitim programları kesinleşir ve ilan edilir.

f) Açılmasına karar verilen eğitim programının yürütücüsünün ve varsa katkıda 
bulunacak öğretim elemanlarının görevlendirme işlemlerini ŞÜSEM yürütür.



g) Ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında, toplum hizmetine sunulan 
ücretli yüz yüze eğitim programları, Üniversite genelinde verilecek olan kurs, seminer 
ve benzeri nitelik taşıyan programlar ŞÜSEM tarafından sağlanır.

ğ) Üniversite personeli olan veya olmayan uzman kişilere eğitim programında eğitici 
olarak yer verilebilir. Üniversite personeli olmayan uzman kişilerin herhangi bir eğitim 
programında görevlendirilmesi Merkez Müdürü’nün uygun görmesi halinde Yönetim 
Kurulunun onayı ile olur.

h) Üniversite personeli olmayan uzman kişiler de eğitim programı yürütücüsü olabilir. 
Bu kişilerin önerilen programa uygunluğuna ŞÜSEM Müdürü karar verir.

1) Öngörülen asgari katılımcı sayısı sağlanmadığı takdirde eğitim programı açılmaz.

2) Açılması kabul edilen bir eğitim programı için gerekli olan derslik, amfi, atölye, 
laboratuvar vb. fiziksel ortam verilecek eğitimin niteliğine göre ŞÜSEM tarafından 
sağlanır.

3) ŞÜSEM, eğitim programı yürütücüsü tarafından önerilen programların yanı sıra 
kendi bünyesinde ücretli eğitim programları geliştirip açabilir.

Eğitim Programlarının Yürütülmesi

MADDE 6 - (1) Eğitim programlarına başvuru koşulları, kayıt ve kabul işlemleri ile 
sınavlara ilişkin bilgiler ŞÜSEM tarafından duyurulur. Eğitim programının tanıtımı 
uygun iletişim araçlarıyla yapılır.

2) Eğitim Programlarında en az % 80 devam zorunluluğu vardır, yeterli katılımı 
sağlamayan kursiyerler sınavlara giremezler. Bu kursiyerlere herhangi bir belge 
verilmez. Kursiyerlerin devam/devamsızlık takibini ŞÜSEM’in görevlendirdiği ders 
sorumlusu yerine getirir.

3) Sertifika programında ölçme ve değerlendirme esastır. Program süresince 
katılımcılara önceden belirlenen sayıda ara sınav, uygulama çalışması, proje 
çalışması ve/veya bitirme sınavı uygulanır.

4) Katılımcılar kayıt yaptırdıkları eğitim programının genel ve özel koşullarını kabul 
etmiş sayılır.

5) Katılımcılar Üniversite’nin tüm kurallarına uymak zorunda olup Üniversite 
öğrencilerine tanınan haklardan yararlanamaz.

6) ŞÜSEM, eğitim programlarında verilen hizmetin kalitesini belirlemek, güçlü ve 
zayıf yönlerini ortaya çıkarmak ve tespit edilen zayıf yönler üzerinde iyileştirme 
çalışmaları yapmak için anket çalışmaları uygular.



Eğitim Programlarının belgelendirilmesi

MADDE 7 - (1) Bu Yönerge hükümleri uyarınca katılımcıların sınav başarı durumuna 
göre Sertifika veya Katılım Belgesi düzenlenir.

(2) Devam şartını sağlayan ve sınavdan 60 ve üzeri alan kursiyerler için Sertifika 
düzenlenir. Devam şartını sağlayıp da sınavdan 60’ın altında alan kursiyerler için 
Katılım Belgesi düzenlenir.

(3) Belgelerde yer alacak hususlar eğitim programı yürütücüsü ile Merkez Müdürü 
tarafından belirlenir. Belgeler, Merkez Müdürü tarafından imzalanır. Özel durumlarda 
belgelerde yer alacak imzalar, Merkez Müdürünün önerisi ile ŞÜSEM Yönetim 
Kurulunca kararlaştırılır.

Eğitim Programlarının ücretleri

MADDE 8 - (1) ŞÜSEM bünyesinde açılması teklif edilen eğitim programları ücretlidir.

(2) Eğitim Programının ücreti ve ödeme biçimi, eğitim programı yürütücüsü ve/veya 
Merkez Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili 
program bilgileri ile birlikte katılımcılara duyurulur.

(3) ŞÜSEM tarafından yürütülen herhangi bir programa kayıt yaptırmak isteyen 
katılımcılar,

Merkezce sağlanan Kurs Başvuru Formunu doldurarak, kurs ücretinin % 20’lik 
kısmını Şırnak Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabına; kayıt 
yaptırmak istenilen program ve katılımcı ismini belirterek ilgili eğitim programına ön 
kayıt yaptırmalıdır.

(4) Kesin Kayıt için katılımcılar belirlenen ücretin kalanını ödemek suretiyle eğitim 
programına kayıt yaptırabilir.

(5) Eğitim programına kayıt yaptırdıktan sonra, herhangi bir nedenle programdan 
ayrılan katılımcılara ödemiş oldukları ücret iade edilmez ve katılımcılar varsa kalan 
taksitleri ödemekle yükümlüdür.

(6) Eğitim programlarına ilişkin ücretler Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilir. 
Eğitim programlarına ilişkin tüm ödemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 
58’inci maddesi uyarınca yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 9 - (1) Bu Yönerge Şırnak Üniversitesi Senato’sunca kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu yönergeyi Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür.




