
4 N�san 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28254

YÖNETMELİK

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n teşk�lat, yönet�m, çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Gel�ş�m 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 �l�şk�n hükümler�
kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 2547 sayılı Yükseköğren�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 (İGÜSEM): İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,

c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

ç) Mütevell� Heyet�: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�,

d) Rektör: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörünü,

e) Ün�vers�te: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�n�,

f) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları,

Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n amacı

MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; Ün�vers�ten�n l�sans ve l�sansüstü programları dışında, eğ�t�m programları
düzenleyerek Ün�vers�te personel� ve öğrenc�ler�n�n, çeş�tl� meslek grubu mensuplarının ve d�ğer katılımcı b�reyler�n
b�lg� ve becer�ler�n� arttırmak, meslek� kar�yerler�n� desteklemek ve Ün�vers�ten�n kamu, özel sektör ve uluslararası
kuruluşlarla �şb�rl�ğ�n�n gel�şmes�ne katkıda bulunmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları



MADDE 6 – (1) Merkez, kuruluş amacını gerçekleşt�rmek �ç�n aşağıdak� faal�yetlerde bulunur:

a) İht�yaç duyulan konularda kamu ve özel kuruluşlara yönel�k eğ�t�m ve sert�f�ka programları düzenlemek.

b) Ulusal ve uluslararası n�tel�kte konferans, sempozyum, sem�ner ve benzer� faal�yetlerde bulunmak.

c) İnternet aracılığı eğ�t�m programları gerçekleşt�rmek.

ç) Ün�vers�ten�n uygun gördüğü konularda kurs ve her türlü eğ�tsel çalışmaların organ�zasyonlarını yapmak.

d) Amacı �le �lg�l� olan d�ğer her türlü faal�yetlerde bulunmak.

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, Ün�vers�tede �dar� veya akadem�k görev yapan k�ş�ler arasından Rektörün tekl�f� ve
Mütevell� Heyet�n�n onayı �le üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r.
Müdürün tekl�f� ve Rektörün onayı �le üç yıl süre �le b�r müdür yardımcısı görevlend�r�leb�l�r. Merkez Müdürü, görev�
başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kend�s�ne vekâlet eder. Müdürün tekl�f� �le Rektör müdür yardımcısını
değ�şt�reb�l�r.

Müdürün görevler�

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek ve Merkez Yönet�m Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez Yönet�m Kurulu kararlarını bu Yönetmel�k çerçeves�nde uygulamak.

c) Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek, gerekl� koord�nasyonu ve denet�m� sağlamak, yazışmaları yapmak.

ç) Faal�yet alanları �le �lg�l� olarak taraflarla görüşmeler yapmak.

d) Eğ�t�m programları sonunda katılımcılara katılım belges�, sert�f�ka ve benzer� belgeler� düzenleyerek
vermek.

e) Her faal�yet dönem� sonunda Merkez�n faal�yetler�n� �çeren raporları düzenleyerek Rektör ve Mütevell�
Heyet�ne sunmak.

Yönet�m Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve Ün�vers�te öğret�m elemanları veya konusunda uzman k�ş�ler
arasından Rektör tarafından görevlend�r�lecek üç üyeden oluşur. Yönet�m Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.
Yönet�m Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev süres� b�ten üye yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden
ayrılan üyeler�n yer�ne kalan sürey� doldurmak üzere Rektör tarafından öner�len aday, Yönet�m Kurulu üyes� olarak
görevlend�r�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne yılda en az �k� defa olağan ve gerekt�ğ�nde olağanüstü
toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddeler�n� görüşüp karar alır. Yönet�m Kurulu üye tam sayısının
salt çoğunluğu �le toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır.

Yönet�m Kurulunun görevler�

MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:



a) Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� her türlü programın hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının
bel�rlenmes�, eğ�t�m verecek b�r�mlerle gerekl� koord�nasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek ve sunulan raporu değerlend�rmek.

c) B�r sonrak� döneme a�t çalışma programının düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek ve sunulan raporu
değerlend�rmek.

Danışma Kurulu ve görevler�

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkez�n faal�yet alanlarıyla �lg�l� çalışmalarda bulunan Ün�vers�te
�ç�nden veya dışından özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının tems�lc�ler� arasından Merkez Yönet�m Kurulunca
öner�len ve Rektör tarafından �k� yıl �ç�n görevlend�r�len en çok yed� k�ş�den oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� �k� yıldır. Süres� b�ten üye tekrar görevlend�r�leb�l�r. Danışma
Kurulu yılda en az b�r kez Müdürün çağrısıyla toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� olarak değerlend�rmeler yapar ve öner�ler sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


