
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ  

SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetimine, yönetim organlarının 

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetimine, yönetim organlarının 

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 

14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (USEM): Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu, 

d) Üniversite: Uludağ Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

 

Merkezin amacı 
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin yaşam boyu öğrenme temel 

değeri çerçevesinde; eğitim,öğretim ve araştırmalar yaptığı tüm alanlarda, akademik 

programlar dışında verilecek eğitim/sertifika programları düzenlemek ve bu çerçevede çeşitli 

kurumlar tarafından yetkilendirilen sınavları gerçekleştirmek suretiyle Üniversitenin ulusal ve 

uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

 

Merkezin faaliyet alanları 
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: Merkezin amaçları doğrultusunda, 

ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlara ve kişilere gerek duydukları alanlarda sertifika ve 

eğitim programları planlamak, konuya özel paket programlar önermek, ulusal ve 

uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, 

proje ve danışmanlık hizmetleri sunmak, kurum ve kuruluşların 

ihtiyaç duydukları sınavları hazırlamak, uygulamak veya uygulatmak, bu tip etkinliklerle ilgili 

malzeme ve araç-gereç temin etmek ve her türlü eğitim materyalinin (kitap, broşür, eğitim 

notu ve benzeri) basımı ve yayımını sağlamaktır. 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

 

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

 

Müdür 
MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri 

arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün 

altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür 

kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok 

iki kişiyi müdür yardımcısı olarak seçer ve Rektörün onayına sunar. Müdüre, görevi başında 

olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın 

Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. 

 

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak, çalışma 

programını hazırlamak ve yürütmek. 

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve gündemi belirlemek. 

c) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer araştırma ve 

uygulama merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar 

ve faaliyetlerle ilgili koordinasyonu sağlamak. 

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak. 

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak 

ve çalışmalar yapmak. 

e) Merkezin, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni birimler kurmak. 

f) Merkezin, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler 

hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek, sözleşmeler yapmak. 

 

Yönetim Kurulu 
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversite öğretim elemanları arasından 

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, 

Müdür dahil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi 

biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan 

daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere 

yeni üye görevlendirilir. 

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, gerektiğinde 

Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya 

katılanların oy çokluğu ile alınır. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu 

toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. 

 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışma programının hazırlanması ve yürütülmesinde Müdüre 

yardımcı olmak. 



b) Kurs, staj,  sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet 

alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, 

kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasların tespitinde Müdüre yardımcı olmak. 

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak. 

ç) Sertifika/eğitim programları ile bu programların sonunda katılımcılara verilecek 

katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenmesine karar vermek. 

 

Merkez Sekreteri 
MADDE 12 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından 

görevlendirilir. Sekreter her defasında bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden 

görevlendirilebilir. 

 

Merkez Sekreterinin görevleri 
MADDE 13 – (1) Merkez Sekreterinin görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili (duyuru yapılması, kursiyerlerin 

kayıtları ve ödeme işlemlerinin takibi, notların işlenmesi ve benzeri diğer faaliyetler) iş ve 

işlemleri yürütmek. 

b) Büro ve iç hizmetlerde çalışanlar arasındaki iş bölümünü Müdürün onayı ile yapmak. 

(2) Merkez Sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda raportörlük yapar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 

Personel ihtiyacı 
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından 

görevlendirilecek personelce karşılanır. 

 

Mali hükümler 
MADDE 15 – (1) Mali hükümlerle ilgili 4/8/1999 tarihli ve 23776 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi  Döner Sermaye İşletmesi 

Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmenlikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ile Senato, Üniversite ve Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

 

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
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