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YÖNETMELİK

İzm�r Tınaztepe Ün�vers�tes�nden:
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İzm�r Tınaztepe Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve

Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve
çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İzm�r Tınaztepe Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İZTÜ SEGM): İzm�r Tınaztepe Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Rektör: İzm�r Tınaztepe Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: İzm�r Tınaztepe Ün�vers�tes�n�,
e) 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, Ün�vers�ten�n faal�yet gösterd�ğ� tüm alanlarda, �ht�yaç duyulan n�tel�kl�

�nsan kaynağını kazandırmak �ç�n kısa ve uzun sürel� eğ�t�m programları düzenlemek ve bu doğrultuda, araştırma,
gel�şt�rme, uzmanlık, danışmanlık ve proje h�zmetler� vererek Ün�vers�ten�n kamu, özel sektör, s�v�l toplum kuruluşları
ve uluslararası kuruluşlar �le olan �ş b�rl�ğ�n�n gel�şmes�ne katkıda bulunmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Gereks�n�m duyulan çeş�tl� konularda eğ�t�m ve �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde sert�f�ka programları

açmak.
b) Ün�vers�te �ç�nde ve dışında katılıma açık dersler ve �lg�ye dayalı kurslar düzenlemek.
c) İnternet yoluyla her yaşa ve çeş�tl� �lg� gruplarına yönel�k elektron�k eğ�t�m programları sunmak.
ç) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına yönel�k özel olarak hazırlanmış eğ�t�m programları

düzenlemek.
d) Uzman konuşmacıların sunacakları günlük sem�nerler� organ�ze etmek.
e) Ün�vers�teye g�remeyenler �ç�n ara elemanlar yet�şt�rmeye yönel�k kurslar veya örgün eğ�t�m h�zmet�

sunmak.
f) Gereks�n�m duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap vereb�lecek eğ�t�c�, eğlend�r�c�, ruh ve beden

sağlığını gel�şt�recek, katılımcı b�r toplum yapısını oluşturacak programlar gel�şt�rmek.
g) Ün�vers�ten�n uygun gördüğü konularda �lg�l� b�r�mler�n verecekler� kurs ve her türlü eğ�tsel çalışmaların

organ�zasyonlarını yapmak, araç, gereç ve sunum olanaklarını sağlamak.
ğ) Boş zamanları değerlend�r�c�, eğlend�r�c� programlar düzenlemek, yarışmalar, folklor, sport�f etk�nl�kler,

gez�ler, t�yatro, fotoğrafçılık, müz�k, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş ve benzer� konularda
Ün�vers�te �ç�nde ve dışında akt�f grup çalışmaları yapmak.

h) K�tap, derg�, broşür ve benzer� yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını gel�şt�r�c� etk�nl�kler düzenlemek.
ı) Çeş�tl� ülkelerle kültürel ve b�l�msel alışver�ş� arttırmak, kaynaşmayı arttırıcı gez�ler düzenlemek.
�) B�l�msel araştırmaya dayalı ve yerl� �mkânlarla yüksek katma değerl� b�lg� ve yöntem üretmek ve

gel�şt�rmek.



j) Alanında etk�n ve yetk�n uzman araştırmacılar yet�şt�rmek suret�yle Türk�ye’n�n küresel düzeyde b�lg�ye
dayalı rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak.

k) Eğ�t�m, araştırma, uygulama, AR-GE, danışmanlık, çözüm ortaklığı, �ş b�rl�ğ� ve benzer� alanlarda
programlar hazırlamak ve uygulamak; proje hazırlamak ve uygulamak, proje grupları kurmak.

l) Ün�vers�te ve Merkez faal�yetler�n�n tanıtım ve duyurusuna yönel�k k�tap, derg�, broşür ve benzer� basın ve
yayın faal�yetler� gerçekleşt�rmek.

m) Akadem�k ve �dar� personel �le öğrenc�ler�n sürekl� eğ�t�mle �lg�l� konulara        yönelmes�n�, projeler
hazırlamasını özend�rmek ve gerekl� desteğ� sağlamak.

n) Sürekl� eğ�t�m kapsamında Rektörlükçe öner�len ve/veya Yönet�m Kurulunca kararlaştırılan d�ğer
çalışmaları 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; Merkez�n çalışma alanlarında b�lg� ve deney�me sah�p Ün�vers�tede görevl� öğret�m

üyeler� arasından, Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
(2) Müdür; Merkez�n amaçları doğrultusundak� çalışmaların düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�nden, Merkez�n

bütün etk�nl�kler�n�n gözet�m ve denet�m�n�n yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı b�r�nc�
derecede sorumludur.

(3) Müdür kend�s�ne çalışmalarda yardımcı olmak üzere, Merkez� oluşturan b�r�mlerde görevl� öğret�m
elemanları arasından en fazla �k� k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�rmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür
yardımcıları aynı usulle görevden alınab�l�r.

(4) Müdür, görev�nden kısa sürel� ayrılacağı hallerde yardımcılarından b�r�n� vek�l bırakır. Göreve vekalet altı
aydan fazla sürerse yen� Müdür görevlend�r�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcılarının da görev� sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Merkez Yönet�m Kuruluna ve Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkez çalışmalarının düzenl� ve etk�n b�r b�ç�mde yürütülmes� ve denet�m� �le �lg�l� gerekl� önlemler�

almak.
ç) Merkez çalışmalarının gerekt�rd�ğ� görevlend�rmeler� yapmak.
d) Her öğret�m yılı sonunda ve �stend�ğ�nde Merkez�n genel durumu ve �şley�ş� hakkındak� raporunu Yönet�m

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
e) Merkeze Personel alımı ve/veya görevlend�r�lmes�yle �lg�l� tekl�fler� Rektöre sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün Ün�vers�tede görevl� öğret�m

elemanları arasından önereceğ� Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�len dört öğret�m üyes� �le alanında tecrübel�
kamu veya özel sektör tems�lc�s� �k� k�ş�den oluşur.

(2) Yönet�m Kurulu; akadem�k b�r organ olup Merkez�n sürekl� eğ�t�m programlarının planlanması, �şb�rl�ğ� ve
�ş bölümü çerçeves�nde faal�yetler�n nasıl gerçekleşt�r�leb�leceğ�ne �l�şk�n esasları kararlaştırır. Yönet�m Kurulu, yılda
en az dört kez ve gerekt�ğ�nde Müdürün çağrısı üzer�ne toplanır. Yönet�m Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu �le alınır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n çalışmalarıyla �lg�l� plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
b) Merkezde gerçekleşt�r�lecek eğ�t�m, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındak� �stekler�

değerlend�r�p öner�lerde bulunmak.
c) Müdürün, Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� get�receğ� konuları değerlend�rerek karar almak.
ç) Gerekl� gördüğü hallerde Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� konularda geç�c� çalışma grupları kurmak ve

bunların çalışmalarını düzenlemek.
d) 2547 sayılı Kanun �le ver�len d�ğer görevler� yapmak.
Danışma Kurulu ve görevler�
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak değerlend�rmede bulunan ve görüş

b�ld�ren b�r kuruldur.



(2) Danışma Kurulu; Merkez�n çalışmaları �le �lg�l� alanlarda b�lg� ve deney�me sah�p Ün�vers�te öğret�m
elemanları veya �stekler� hal�nde Merkez�n çalışma alanlarına katkıda bulunab�lecek kamu ve özel kurum ve
kuruluşlardak� k�ş�ler arasından, Yönet�m Kurulunca bel�rlenecek en fazla sek�z k�ş�den oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� Yönet�m Kurulu üyeler� g�b�d�r.
(4) Danışma Kurulu yılda en az b�r kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Harcama yetk�l�s�
MADDE 13 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Mütevell� Heyet� Başkanıdır. Başkan bu yetk�s�n�, kısmen veya

tamamen Rektöre veya Müdüre devredeb�l�r.
Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� mevzuat hükümler� �le Senato kararları

uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İzm�r Tınaztepe Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


