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Amag, Kapsarn, Dayanak ve Tantmlar
Amag
Madde 1
Bu Ydnergenin amacl, Kocaefi Universitesi lisans ve lisansUstu programlarr drgrnda. ulusal
ve uluslar arasr dtizeyde, kamu kurumlarr ile Ozet kurum, kurulug ve kigilenn ihtiyag duydugu alanlarda
e$itim programlarr. danrgmanhk ve prole hizmetlerinin planlanmasr, koordinasyonu, y0r0tr.ilmesi ve bu
gergevede, anrlan etkinliklerin sonunda bagarr belgesi, katrhm belgesi, benzeri belgelerin verilme
kogullarrnrn belirlenmesine ile mali konulara iligkin usulve esaslarr belirlemektir.

Kapsam
Madde 2

-

Bu Y0nergenin kapsamr. Madde-1'de belirtilen t0m niteliklere iligkin hUkumleri kapsar

Dayanak
Madde 3
- Bu Ydnerge, 18.05.2005 tarih ve 25819 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlanarak yUrUrlU$e
giren Kocaeli Universitesi Stirekli Egtttm Aragtlrrna ve Uygulama Merkezr, (KOUSEM) Yonetmeligine
dayan rlarak hazrrlanmrgtrr.

Tanrmlar
Madde 4

-

Bu Ydnergede adr gegen:

Kurum: Kocaeli 0niversitesi
Universite: Kocaeli Universitesi
Rekt0r. Kocaeli Universitesi RektOrU

Senato. Kocaeli Universitesi Senatosu
Universite Y0netim Kurulu: Kocaeli Universitesi Y6netim Kurulu
Birim. Kocaeli Universitesine balh Fak0lte, Y0ksek Okul, Devlet Konservatuarr, Meslek Yuksek Okulu,
EnstitU, Aragtrrma ve Uygulama Merkezleri ile Rekt0rl0$e ba$lr bOl0mlerive birimleri.

KOUSEM: Kocaeli Universitesi SUrekli Egitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi,
KOUUZEM; Kocaeli Universitesi Uzaktan Egitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi,

KOUSEM Mijdurti. Kocaeli Universitesi Rektdru tarafrndan atanan Surekti E$itim Aragttrma ve
Uygulama Merkezi m0dOrunU,

KOUSEM Yonetim Kurulu Kocaeli Universitesi SUreklr E$itim Aragtrrma

ve

Uygulama Merkezi

Yonetim Kurulunu,

KOUSEM

Alt Birim KoordinatorU: KOUSEM bunyesinde

faaliyet gosteren

alt

birimlerin

koordinasyonuyla ve denetimryle g6revlendirilmig kigiyi,

Program Koordinator0: KOUSEM egitim programrnr Oneren ve KOUSEM Yonetim Kurulu kararr ile
programrn yUrUt0lmesi igin gerekli koordinasyonu sa$layan kigiyl,
Ogretim Elemanr, KOUSEM'in yuruttulu egitim programrnda e$itim veren kigiyi,
Katrlrmcr: KOUSEM'in yur0ttug0 e$itim programrna kayrt olan krgiyi,

E$itim Programr. KOUSEM'In yurUttU$u sertifika, kurs, seminer, konferans ve benzeri egitimler iie
di$er etkinlikleri,

Sertifika Programt KO0SEM'in yUrUttUgU en

az 105 saat dersin bulundugu ve devarn koguiunu
sa$laytp ongorulen bagarr degerlendirme sistemi uyannca bagarrlr olan katrhmcrlann bagarr belgesi.
bagartstz olup yalntzca devam kogulunu saglayan katrhmcrlarrn rse katrhm belgesi almaya
hak
kazandrgr egitim programrnr,
E-Sertifika Programt KOUSEM ve KOUUZEM igbirligi ile yrjrutUten yuruttugu en
az 105 saat dersin
bulundu$u ve devam kogulunu sa$layrp ongorulen bagarr degerlendirme sistemi
uyannca bagarrlr olan

kattltmctlartn bagarr belgesi, bagartstz olup yalnrzca devam kogulunu sa$layan
kailhmcllarrn ise
katrhm belgesialmaya hak kazandrgr e$itim programrnr,

Bagart Belgesi. KoUSEM e$itim programlartnda bagarr gerektiren programr,
devam kogulunu

saglaylp' Ongorulen bagarr de$erlendirme sistemi uyannca bagarrh olan kaulrmcrlara verilen
belgeyi,

Katthm Belgesi: KOUSEM e$itim programtnda devam kogulunu saglayrp, bagan
belgesi atamayan
katlltmctlar ile yalntzca katrlrm belgesi verilen egitim programlarrnda devam koguiunu
saglayan

katrlrmcrlara verilen belgeyi,
ifade eder.

ixlnciBOL0M
Egitim Programlarrna iliskin Esaslar
Egitim Frogramr Agrlmasl
Madde

5-

(1) KoUSEM'de yur0t0lecek sertifika, kurs, seminer ve benzeri egitim programtan,
bu

yOnergede belirtilen kogullara uygun olarak;

a) Birimler. birimlerin ortak katthmt veya birimlerin diger kuruluglarla yapacaklarr
igbirli$ine

daya| olarak,

b) Kamu kurumlart, Ozel kuruluglar veya uluslararasr kuruluglann istekleri Uzenne, isteklere
uygun olarak KOUSEM'in yOnlendrrece$i birimler veya birimlerde gorev yapan ogretim
elemanlarr tarafrnoan. KOUSEM Yonetimine 6nerilir.

c) Kocaeli Universitesi ogretim elemanlarr da bireysel olarak KOUSEM'e egitim programl
onerebilirler. Program koordinatorU olarak e$itim programt onermek isteyen ogretim elernant
"KOUSEM E$itim Programr Oneri Formu"nu doldurup, imzalayarak ilgili birim aracrhgr ile veya
Rekt0rluk kanalryla KOUSEM M0diirlUgune verebitir
(2) Birim ve/veya Program koordinat6runun KOUSEM'e gonderdigiegitim programr 6nerileri KOUSEM
Mud0rlU$trnce incelenir, gerekli de$igiklik 6nerileri de{erlendirilerek son gekli verilir, Katrlm Belgesi
gerektiren elitimlerde KOUSEM YOnetim Kurulu kararr gerekmeksizin KOUSEM MudUrlUg0 onayr ile
Bagarr Belgesi verilecek Sertifika Programlarrnda ise KOUSEM Yonetim Kurulu kararr ile bir egitim

programlnln agtlmastna karar verilir. Universite YOnetim Kurulunun onayr ile gelen programlarda
ayrrca KOUSEM Y0netim Kurulu kararr aranmaz

Madde 8
- (1) Universite YOnetim Kurulunca kabuledilen Sertifika Programiarr ile KOUSEM yonetim
Kurulunca kabul edilen seminer, kurs, konferans ve benzeri egitim programlarryla ilgili duyurunun
yaptfmastnl, program onerisini hazulayan program koordinatorleri ve varsa ortak kuruluglar birlikte
planlar ve program bOtgesinde OngorUlen tanrtlm giderleri gergevesinde KOUSEM gergeklegtirir.

(2) Duyurulan ve kaytt yaptlan elitim programlan, program duyurusunda belirtilen en az
katrlrmcr
saylslna ulagtlmadr$r takdirde KOUSEM Yonetim Kurulu kararr ile iotal edilebilir. programrn
tptal

edilmesi halinde, daha once yatrrrlmrg ucreiler kabImcrya iade edilir.

(3) Fler yrl duzenli olarak belirli aralrklarla yurutulmesi 6ngorulen egitim veya
sertifika programlarrnr,
KOUSEM bir katalogda toplayarak yayrmlayabilir.

(a) E$ittm Programt duyuru meininde 'KOUSEM gerekiilrk gorutmesi
halrnde, programrn rgelgi

ile

yur0ttilmesine iirgkin esaslarda onceden haber vermeksrzin
degigiklik yapma hakkrnr sak|| tutar,'ifadesi
yer altr.

Egitim Programrnrn Yiiriitiilmesi
Madde g

Agrlacak e$itim programlartnrn yurutulrnesi program koordinatoru
ile KoUsEM yonetim
Kurulu tarafrndan belirlenen KousEM koordinatorunun
igbirligiyle yurutuliir program onerisinin birden
fazla birimin velveya di$er kuruluglarln igbrrligiyle
hazrrlanm,iot*r", veya birden fazla birimde benzer
e$itim programlart olmast durumunda bu programlar
ve birimler arasrndaki koordinasyonu KousEM
Yonetlm Kurulu iaraftndan belirlenen KousEM
Koordinatorleri saflar. Egitim programlarrnrn
aqrlmasr
KOUSEM Yonetim Kurulu kararlarr ile kesinlegrr.

-

Koordinatiirler ve G6revleri
Madde 10

-(1)KousEM egitim programlartnda, prograrn koordinatorlerin Kocaeli Universitesi
ogretim elemant olmast kogulu aranlr. Gerektifinde progr"*
koCIrdinatorunrin dnerisi ile koordinator
yardtmctlarl gorevlendirilebilir' KOUsEM Yonetim
Kurulu kararr ile program koordinat6rlerrnin sayrsr

arttr

nlabilir ya da eksiltitebitir.

(1) KOUSEM'|n y0rutece$i bazr e$itim
Brogramtannrn program koordinator ve yardrmcrlarr Ko0sEM
Y0netim Kurulunca belirlenir.

(2) Aynr Olretim elemanrnrn en fazla kag farkh e$itim programlarrnda program koordinatOru olarak
g0rev alacagr, 0nerilen e$itim programlarrnrn sOreleri ile baglangrg ve bitig tarihleri de$erlendirilerek
KOUSEM y0netim kurulunda belirlenir.

(3) Program koordinatorU baglangrcrndan bitimine kadar programla ilgili tUm iglemleri planlar, ders ve
stnavlarr koordine eder, katrhmcrlarrn ve o$retim elemanlarrnrn sorunlarr ile ilgiienir ve KOUSEM
koordinatOru ile igbirli$ini sa$lar.

(4) Programrn butgesi program koordinatorU ile KOUSEM koordinatorun0n igbirligi ile ptanlanrr ve
yurUttilur. Programrn yUrUtUlmesinden program koordinatoril, denetiminden KOUSEM Koordinatoro
sorumludur.

0gretim Elemanr Gtirevlendirilmesi
Madde 11
- (1) Egitim programlannda dsretim elemanr gOrevlendirilmesi, program koordinatorunun
0nerisi 0zerine KOUSEM Y0netim Kurulunda kesinlegtirilrr. KOUSEM Yonetim Kurulu gerek gormesi
halinde 6$retim elemanr gorevlendirmelerinde degigiklik yapabilir.

(2) lfgil' birimlerde e$itim programrnda ders verecek yeterli sayrda veya nitetikte ogretim elemanr
bulunmamast durumunda, y0ksek o$retirn kafitesinin saglanmasr hedefini gozeterek KOUSEM
Yonetim Kurulu di$er birimlerclen, di$er 0niversitelerden veya ilgili sektorden 69retim elemanr
gorevlendirebilir.

Egitim Programlanna Kaytt
Madde 12
- (1) Kabitmctiartn, agrlaca$r duyurulan KOUSEM egitim programlanna kayrt igin agagrda
belirtilen belgeleri suresi iginde interneUfale-posta yoluyia veya elden KOUSEM'e teslim etmeleri
gerekmektedir.
a) Katrlrmcrlarrn doldurup imzaladrklarr "Egitim Programr Bagvuru Formu".
b) Egitim programr igin belirlenen Ucretin tamamrnr veya taksitler halinde odenecekse ilk taksitini ilgili
hesaba yatrnldrgrnr gdsteren banka dekontu veya kredi kartr slibr.

c) E$itim programtntn 0zelliklerine gOre belirlenen ek belge veya onkogullarrn saglandrgrna iligkin bilgi
ve belgeler.
(2) Kattltmct bagvuru formunda adt, soyadr, TC kimlik numarast ile katrldrgr programrn adl ve program

kattltmctlartnda aranan kogullartn gerektirdigi bilgileri belirtir. Kafifumcr bagvuru formunda aylca
"Kocaeli Universitesi Slrekli E$itim Aragfirma ve uygulama Merkezi Y\nergesi ile kayft igin
bagvurdu{um programtn kogullanntn bilgim igerisinde olduSunu kabut ederim." ifadesi yer alrr.

(3) Kaytt iglemlerini tamamlayan kairkmcrlar sadece KOUSEM'In yuruttugu ilgili egitim programl
kapsamtnda kendilerine tantnan haklardan yararlanabilir, Kocaeli Universitesi ogrencilerine tanrnan
haklardan yararlanamazlar.

Efiitim Programlarrna Deyam
Madde 13
- (1) Kattltmctlann egitim programrntn sonunda belge alabilmek igin teorik derslere % 70
oranlnda, uygulamalt derslere % 80 oranrnda devam etmek zorunluluklarr bulunmaktadrr.

(2) Katrlrmcrlarrn devam durumlarrnr, ilgili O$retim elemanr izler ve devam durumunu gosteren gizelge
ile birlikte yoklama listelerini program sonunda ilgili program koordinatdr0ne teslim eder.

(3) Egitim programtna devam koqulunu yerine getirmeyen kattltmctlar kalltm belgesi veya bagart
belgesi verilmesine yonelik delerlendirmeye altnmaz ancak bu katltmctlarln ilgili e$itim programlna
yOnelik mali sorumluluklart devam eder.

(4llJzun sUreli hastahk, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefatr gibi beklenmeyen durumlar
nedeniyle devam orantntn tamamlanamamasr halinde, ilgili kattlrmctntn programl tamamlamasl
konusunda prograrn koordinatorunUn Onerisi iizerine KOUSEM Ydnetim Kurulu taraftndan karar verilir.

Egitim Programlartnda Baganntn Degerlendirilmesi
programlarrnda

de$erlendirilmesi yazllt, s6zlU, uygulamalt stnavlar
saylslna program
uygulanaca$tna

bagarrnrn
tU Sertifika
gekillerinden
hangisinin
yaprlabilir.
Srnav
geklinde

Madde 14

ve

koordinatOrUnun onerisi Uzerine KOUSEM Ydnetim Kurulu karar verir.

(2) Diler egitim programlarrnda ise katrhmcrlarrn Onceden belirlenen sayrda slnava girmeleri istenebilir
velveya kendilerine proje verilebilir.
(3) Srnavlarrn sayrsr, gekli ve bagarr notunun nastl hesaplanaca$t program koordinat6r0n0n 6nerisine
uygun olarak program baglamadan 6nce katlltmctlara duyurulur.

(4i Derslerin bagarr notu 100 uzerinden verilen tek bir not ile belirtilir. Ara stnavlar ile di$er galtqmaiartn
ders bagan notuna katkrsr ilgiliO$retim elemantnca belirlenir.

(5) Egitim Programr sonunda katrlrmcrnrn bagarrsr Genel A$rrllkh Not Ortalamasl esaslna gOre 100
Uzerinden verilen notla belirlenir. Genel agrrhkh not ortalamasr, ders bagart notlart ile ders saatlerintn

Earprmlarrnrn toplamrnrn, programrn toplam ders saatine b0lUnmesiyle hesaplantr, sonuqlar tama
yuvarlanrr.

(6) Gerektiginde e!itim programlan baglamadan once seviye tespit stnavlart yaptlabilir.
(7) Egitim programlarrnda devam kogullarrnr yerine getirmeyen kattltmctlar de$erlendirmeye altnmaz.
Srnav Sonucuna itiraz

programr katrlrmcrlarr s'nav notunun duyurulmastnt izleyen beg ig g0n0 iginde
Madde 15
-Egitim
KOUSEM MudUrliigune dilekge ile bagvurarak srnav evrakrnrn maddi hata y0nunden incelenmesini
isteyebilir. ltiraz. ilgili Ogretim elemanrnrn g0rUgu ahnarak en geg bir ay iginde KOUSEM YOnetim
Kurulunca karara ba$lantr ve O$renciye duyurulur,
Bagan Belgesi, Kattlrm Belgesive Benzeri Belgeler

(1) Sertifika programlarrna devam eden ve yaprlan de$erlendirmeler sonunda bagarrlr
olan katrhmcrlara programa ait sertifika ile ders bagarrlannr gOsteren bagart belgesi, bu programa
Madde 16

devam eden ancak yaprlan de$erlendirmelersonunda bagarrsrz olanlara ise kafuhm belgesi verilir.

(2) Sertifika programlan drgrndaki diger e$itim programlarrna kahlanlara ise kogullarr onceden
belirlenerek ve programtn ozelliklerrne g0re bagarr belgesi, katrhm belgesi veya benzeri belgeler
verilebilir.

(3) Bagarr belgesi veya katrhm belgesi verilme kogullan ile gerek gor0lmesi halinde sertifikalarrn
geqerlilik sureleri, ilgiliegitim programtnrn 6zelliklerrne gOre KOUSEM Ydnetim Kurulunca belirlenir.
(4) Ortak yUrUt0len programlarda verilecek belgeler protokolle dttzenlenir.

(5) Sertifika, bagarr belgesi, katrlrm belgesi verilrnesr kararlagttnlan epittm programlart

dtgtnda

yurutulen etkinliklerde KOUSEM'In verebilece$i yeterlilik beigesi ve benzeri belgelendirme istekleri
KOUSEM Yonetim Kurulunda incelenerek karara ba$lantr,
(6) KOOSEM egitim programlan sonunda Katrhmcllara verilecek belgeler ilgili program koordinatorit ve
KOCISEM Muduru tarafrndan imzalanlr

Kahhmcrlann Sorumluluklan ve Disiplin
(1) Katrhmcrlar kayrt olduklarr e$itim programlarrnrn turn
etmig sayrltrlar.

Madde 17

genel ve 6zel kogullannt kabul

(2) Katrhmcrlar Universite mekanlarrnda gergeklegtirilen e$itim programlartnda, Kocaeli Universitesi
ogrencilerinin uymak zorunda otdugu disiplin kurallanna uygun davranmakla yUkUmlUdilrler.
itigik Kesme
KO0SEM e$itim programlarrnda, kayrt Ucretini odemeyen, kopya geken veya gekmeye
Madde 18
tegebb0s eden, programrn igleyigini bozacak hareketlerde bulunan, program sUresince y0z krzarttct
sugtan mahkum olan katrlrmcrlarrn e$itim programr ile iiigi$i KOUSEM Y6netim Kuruiu kararryla kesilir.

UgUNcu B0L0M
Mali Konulara iliskin Esaslar

Egitim Programl Ucretleri ve Uygulanacak indirimler
KOUSEM e$itim programlannrn katrlrm 0cretlerinin belirlenmesinde ve bu Ucretler
yaprlacak
indirimlerde agagtdaki esaslar uygulantr;
Uzerinden
Madde 19

-(1)

a) Egitim Programlan ve diger etkinliklere katrlrm; 0cretli, i.icretsiz veya indirimliolabilir.
b) Agllacak her program veya yaprlacak her etkintik igin Ong6rulen katthm Ucretleri ve 6deme kogullan:
katrhmolann 6deme gUgleri, piyasa kogullarr, e$iticilere yaprlacak 0demeler, program giderleri
dt:gunuierek program koordinat6r0 ile KOUSEM koordinatOr0 igbirli$iyle hazrrlanrr. Hazrrlanan oneri
KOUSEM Yonetim Kurulu karanyla belirlenir. Sertifika programr katrlrm Ucretleriise KOUSEM YOnetim
Kurulu kararr Ozerine Universite Yonetim Kurulunun onayrna sunulur.

c) E$itim programrna kayrt yaptrran ve program bagladrktian sonra programdan ayrrlan veya programla
iligkisi kesilen katrhmcrya odedi$i 0cret geri ddenmez. Katrhmcr taahhUt etti$i borcu Odemekle
yukuml0dur. Ancak, e$itim programrna kayrt yaptrran ve programrn baglamastndan en az 5 ig giinU
oncesine kadar programdan ayrrlan katrhmcrya Odedi$i iicretin o/o80 i geri Odenir. Ancak, uzun s0reli
hastahk, kaza, birinci derece aile fertlerinden birinin vefafu gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle
programdan ayrrlan kalhmcrntn durumunu belgelemesi halinde KOUSEM YOnetim Kurulu kararr ile
paranln tiamamr geri Odenir. Agrlmayan e$iiim programlarrna kayrt yaptrran kigiterin kayrt 0creti
YOnetim Kurulu kararr gerektirmeksizin KOUSEM Y0netimitarafrndan iade edilir.

d) Egitim programt 6deme kosullarr adaylara onceden duyurulur'

e) KOUSEM editim programlannda, Kocaeli Universitesi Oorencilerine, mezunlartna, personeli ile eq
ve Qocuklanna, gehit ailesl ve gocukla na % 20, egitim programrnrn asgari katlltmcl ile agllma
gartlndan (en az'10 kigi) az olmayan toplu bagvurularlnda % 15 oranlnda indirim uygulanlr'

f) indirim uygulanan kattltmcr yalnrzca bir indirrm maddesinden yararlanabilir'

g) yukarrda belirlenen Indirimler ve bunlar drgrndaki 0ngdrUlemeyen durumlarda indirim uygulamasl.
KOUSEM y6netim Kurulunun dnerrsi irzerine Universite Yonetim Kurulunun onayr ile yiir0rluge girer.

Mali iqlerin Yiiriitiilmesi
Madde 20

-

KOUSEM'in mali igleri. KoUSEM Yonetimi ve Kocaeli Universitesi Doner Sermaye

i$letme MudirrluoU taratrndan ilgili Doner Sermaye mevzuatl kapsamlnda yur0tolUr.

Egitim Programlanntn lptali
Madde 2'1-Aqrlacagr duyurulan ve kaydtna baqlanan, KOUSEM egitim p.ogtamlarlndan kaylt donemi
sonunda dngairUlen en az kattltmcl sayrstna ulagllamayan programlar, KOUSEM Y6netimi taraflndan
iptal edilebilir. lptaline karar verilen programlar igin yatrfllmrs kayrt tlcretleri ilgili kahllmcrlara iade edilir

Telif Haklarl
Madde

22-

Egitim programlaflnda kattltmcrlara dagrtrlacak ti.im ders notlarlnln telif haklarr ilgili

aittir Bu tirr ders notlafl ilgili Ogretim elemanlartntn ve KO0SEM Yonetim
Kurulunun izni olmadan kopyalanamaz, gogaltllamaz, dagltllamaz ve katlltmcllarrn krgisel
Ogretim elemanlanna
yararlanmasr dtgrnda

bar

amaqla kullanllamaz

Satrn Alma igleri
Elde edilecek gelirden yasal kesintiler ve egitici ilcretleri Odendikten sonra, elde edilen
kurum payt, RektOriuk, KOoSEM ve gelir getiren birim taraflndan doner sermaye ve ilgili mevzuatra
uygun olmak gartryla KOUSEM yonetim Kurulu kararl ile kullanrllr'
Madde

23-

DORDUNCU BOLUM

gegitli ve Son Hiikiimler
H0kiim Eulunmamasl Durumu
htikiim bulunmamasl durumunda. bu yonergede belirtilen esaslara uygun
yaylmlanarak yurorlooe giren Kocaeli
(KOUSEM) Yonetmelioi, ilgili di(ier
Universitesi Surekti Egitim Aragttrma ve Uygulama Merkezi,

Bu YOnergede
tarih ve 258'19 sayrh Resmi Gazetede
18.05.2005
olarak,

Madde 24

Universitesi Yonetimince
me\rzuat hukitmteri ve kOUSenA Yonetim Kurulunun Onerisi lzerine, Kocaeli
ahnan kararlar uygulanlr.

Yiirtirliik
Madde 25

-

Bu Yonerge, Kocaeli Universitesi YOnetimince kabul edildi$i tarihte yururluge girer.

Ytiriitme
Madde

26

-Bu

YOnetimi yiirUtur.

Yonerge huk0mlerini, Kocaeli Universitesi RektOrU tarafrndan atanan KOUSEM

