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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – (Değişik:RG-1/7/2019-30818)
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM); örgün, uzaktan ve karma olmak
üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında verilecek tüm mesleki ve kişisel gelişim
eğitim programları, ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili standartlara uygun olarak her türlü
belgelendirme, TS EN ISO/IEC 17024 ve uluslararası ilgili standartlara uygun olarak personel
belgelendirme, danışmanlık hizmeti, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, alan
araştırmaları, sınav organizasyonları, her türlü eserlerin yayını ve ulusal düzeyde Avrupa Birliği
normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek
ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmesini sağlamak
amacıyla kurulmuştur.
Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7
nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kuruluş
Madde 3 - Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Değişik ibare:RG-9/7/201629765) (BAUSEM) Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulmuş, Rektörlüğe bağlı Lisans ve Lisansüstü
Üniversite eğitim ve öğretim süreçleri dışında eğitim sunan bir birimdir.
Faaliyetler
Madde 4 – (Değişik:RG-1/7/2019-30818)
BAUSEM, 1 inci maddede belirtilen amaca yönelik olarak ulusal ve uluslararası alanlarda
aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:
a) Genel katılıma açık eğitimler (Sertifika programları ve atölyeler).
b) Firmalara özel programlar.
c) Meslek edindirme kursları.
ç) Uzaktan eğitim (Çevrim içi ve çevrim dışı) programları.
d) Konferans, seminer, zirve ve benzeri akademik etkinlikler.
e) Eğitim danışmanlık hizmetleri.
Merkez Organları
Madde 5 - (Değişik ibare:RG-9/7/2016-29765) BAUSEM 'in organları; BÜSEM Müdürü,
Yönetim Kurulu ve BÜSEM Sekreterliği ve Endüstriyel Danışma Kuruludur.
BAUSEM(1) Müdürü
Madde 6 – (Değişik:RG-8/7/2013-28701)
Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversitede tam zamanlı
çalışanlar arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayıyla üç yıl süre ile
görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile
görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı
olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı çalışanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda
müdür yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdür yardımcısının
görev süresi, Müdürün görev süresi ile aynıdır.
BAUSEM(1) Müdürünün Görevleri
Madde 7 - (Değişik ibare:RG-9/7/2016-29765) BAUSEM Müdürünün görevi, Yönetmeliğin 1
inci
maddesinde
belirtilen
amaçlar
çerçevesinde (Değişik
ibare:RG-1/7/201930818) BAUSEM’in faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonunun sağlanmasıdır.

Yönetim Kurulu
Madde 8 - Yönetim Kurulu, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim elemanları arasından Bahçeşehir
Üniversitesi Rektörü tarafından atanan 5 kişiden oluşur. (Değişik ibare:RG-9/7/201629765) BAUSEM Müdürü ve (Değişik ibare:RG-9/7/2016-29765) BAUSEMSekreteri Yönetim
Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu (Değişik ibare:RG-9/7/2016-29765) BAUSEM Müdürü
başkanlığında ayda en az bir kez toplanır.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 9 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan amaçların gerçekleştirilmesi
doğrultusunda yapılacak olan faaliyetlerin denetlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumludur. Bu
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda geçici ve/veya sürekli Danışma Kurulu oluşturulabilir.
Danışma Kurulu üyeliği fahri bir hizmettir.
BAUSEM(1) Sekreteri ve Görevleri
Madde 10 - (Değişik ibare:RG-9/7/2016-29765) BAUSEM Sekreteri (Değişik ibare:RG9/7/2016-29765) BAUSEM Müdürü
tarafından
atanır. (Değişik
ibare:RG-9/7/201629765) BAUSEM Sekreteri 1 inci maddede yer alan amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli tüm
işlemlerin etkin olarak yürütülmesinden (Değişik ibare:RG-9/7/2016-29765) BAUSEM Müdürüne
karşı sorumludur.
Endüstriyel Danışma Kurulu ve Görevleri
Madde 11 - Endüstriyel Danışma Kurulu Üniversite-Endüstri işbirliğini geliştirmek amacı ile
endüstriden profesyonel yöneticilerin de katılacağı karma kuruldur. Bu kurul iki ayda bir kez (Değişik
ibare:RG-9/7/2016-29765) BAUSEM Müdürü başkanlığında toplanır. Bu kurul (Değişik ibare:RG9/7/2016-29765) BAUSEM’de verilecek olan hizmetlerin planlanması, pazarlanması ve geliştirilmesi
ile ilgili tavsiye niteliğindeki raporların hazırlanmasından sorumludur.
Personel İhtiyacı
Madde 12 - (Değişik ibare:RG-9/7/2016-29765) BAUSEM 'in akademik ve idari personel ihtiyacı
Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyetince tahsis edilecek kadrolara yapılacak atamalar ve süreli
sözleşmeli personelle karşılanır.
Son Hükümler
Madde 13 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.
_____________
(1) 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Madde 6 ,
Madde 7 ve Madde 10 başlıklarında yer alan “BÜSEM” ibareleri “BAUSEM” olarak değiştirilmiştir.
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