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T.C. 

UFUK ÜNİVERSİTESİ 

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (UFSEM) EĞİTİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ 

 

* Ufuk Üniversitesi Senatosu’nun 08.01.2019 tarih ve 2019/02 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiş olup 

03.03.2020 tarihli kararı ile güncellenmiştir. 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (UFSEM) faaliyet 

alanındaki eğitim programlarının yürütülmesi; bu çerçevedeki faaliyetlerin sonunda katılım belgesi ve 

sertifika verilmesine ilişkin koşulların belirlenmesi ve mali hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

 

Dayanak 

Madde 2 – (1) Bu Yönerge, 06.02.2003 tarih ve 25016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Eğitici: UFSEM tarafından açılan eğitim programında ders veren alanında uzman kişiyi, 

b) Program Yürütücüsü: UFSEM tarafından açılan eğitim programının işleyişinden sorumlu ve Ufuk 

Üniversitesi öğretim elemanı olan kişiyi, 

c) Yardımcı Yürütücü: UFSEM tarafından dış paydaşların önerisi ile düzenlenen programlarda eğitimin 

tasarlanmasında ve takibinde program yürütücüsü ile işbirliği içinde çalışan yetkili kişiyi, 

ç)   Aday:  UFSEM tarafından düzenlenen eğitim programlarından herhangi birine başvuru yapan kişiyi, 

d) Katılımcı: UFSEM tarafından düzenlenen eğitim programlarından herhangi birine kabul edilmiş ve 

kaydı tamamlanmış kişiyi, 

e) Eğitim Programı Öneri Dosyası: Kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, ulusal ve uluslararası özel 

kuruluşların, üniversite birimlerinin eğitim programı açılmasına yönelik UFSEM Yönetim Kurulu’na 

sunduğu teklifi, 

f) Sözleşme: UFSEM tarafından eğitim programı açılmasını öneren kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, 

ulusal ve uluslararası özel kuruluşlar ile üniversite birimlerinin UFSEM ile akdettiği eğitim programı 

sözleşmesini, 

g) Katılımcı Başvuru Formu: UFSEM tarafından açılacağı duyurulan eğitim programlarına kayıt 

yaptırmak isteyen adayların dolduracağı formu, 

h) Katılım Belgesi: Sertifika programlarına devam eden ancak sınavlara katılmayan veya sınavlarda başarı 

sağlayamayanlar ile UFSEM bünyesinde gerçekleştirilen konferans, seminer vb. diğer tüm bilimsel 

etkinliklere sadece katılımı tasdiklemek amacıyla verilen belgeyi, 

i) Sertifika: Sertifika programlarına devam eden ve sınavların sonucunda başarılı olanlara verilen belgeyi, 

ı)   UFSEM Müdürü: Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünü, 

j) UFSEM Yönetim Kurulu:  Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulunu,  

k) Eğitim Koordinatörü: Kamu kurum ve kuruluşlarının izin/onayına tabi olan eğitimlerin 

düzenlenmesinde başvuru, izin/onay işlemlerinin takibi, eğitimlerin tasarlanması ve akreditasyon 

sürecinde UFSEM ile ilgili dış paydaş arasındaki eşgüdümü sağlayan Ufuk Üniversitesi öğretim 

elemanı olan kişiyi, 

l) Mütevelli Heyeti: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

m) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Eğitim Programına İlişkin Esaslar 

 

Eğitim Programlarının Önerilmesi 

Madde 4 – (1) UFSEM tarafından açılacak eğitim programları, kişiler, kamu kurum ve kuruluşları, ulusal 

ve uluslararası özel kuruluşlar veya üniversite birimleri tarafından UFSEM Yönetim Kurulu’na önerilir. 

(2) Eğitim programı önerisi, “UFSEM Eğitim Programı Öneri Dosyası” hazırlanılarak oluşturulur. UFSEM 

Eğitim Programı Öneri Dosyası’nda; 

a) Eğitim programının türü, amacı, içeriği ve hedef kitlesi 

b) Eğitim programının açılması için gerekli olan asgari katılımcı sayısı 

c) Eğitim programı katılımcılarında aranılacak şartlar 

ç) Eğitim süresi, programın başlangıç ve bitiş tarihleri 

d) Eğitim için gerekli materyaller ve donanım 

e) Eğitim için belirlenmiş başarı kıstasları (devam gerekliliği, sınav sayısı, şekli, başarı notu vb.) 

f) Eğiticilerin isim ve unvanları ile verilecek eğitim konusunda yetkinliğini kanıtlayan belgeler 

f)  Eğitim ve sınav ücreti  

g) Eğitim programı için öngörülen bütçe  

h) Eğitim programının sonunda katılımcıya verilecek belge (katılım belgesi, sertifika vb.) bilgileri  

 

Eğitim Programlarının Açılması 

Madde 5 – (1) UFSEM Yönetim Kurulu, Eğitim Programı Öneri Dosyalarını, akademik standartlar, 

yükseköğretim kalitesi ve topluma yararlılık hedeflerini gözeterek değerlendirir. 

(2) UFSEM Yönetim Kurulu, Eğitim Programı Öneri Dosyasında sunulan hususlardan herhangi birinde 

değişiklik yapılmasını isteyebilir. İlgili dosyalar, kabul edilebilir; değişikliklerle kabul edilebilir ya da 

reddedilebilir. 

(3) UFSEM Eğitim Programı Öneri Dosyalarından, UFSEM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler 

için ilgili eğitim programlarının başlığını taşıyan “UFSEM Eğitim Programı Sözleşmesi” hazırlanır. 

(4) UFSEM Eğitim Programı Sözleşmesi, UFSEM Yönetim Kurulu’nun uygun bulduğu şekilde, Eğitim 

Programı Öneri Dosyası ile birlikte, Rektör tarafından Mütevelli Heyeti’nin onayına sunulur. 

(5) Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan eğitim programları, program yürütücüsünün işbirliği ile UFSEM 

Eğitim Programı Sözleşmesi’nde belirlenen koşullarda duyurulur. 

(6) Eğitim Koordinatörlüğü görevini üstlenmek isteyen kişi, kamu kurum ve kuruluşlarının izin/onayına 

tabi olan eğitimlerin UFSEM bünyesinde düzenlenmesi için program hakkında UFSEM Yönetim Kuruluna 

ayrıntılı bir dosya hazırlayarak başvuruda bulunduktan sonra UFSEM Yönetim Kurulu ilgili paydaş/lar 

tarafından talep edilen şartlar, eğitim programının tasarımı ve Eğitim Koordinatörünün yeterliliği hakkında 

değerlendirmede bulunarak başvuruyu karara bağlar. 

(7) Eğitim Koordinatörü izin/onay sürecini, UFSEM Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde yürütür ve süreç 

hakkında UFSEM Yönetim Kuruluna bilgi verir. 

 

Eğitim Programlarının Yürütülmesi 

Madde 6 – (1) Açılacak eğitim programının işleyişinden program yürütücüsü sorumludur. Gerekli olması 

halinde UFSEM Yönetim Kurulu tarafından aynı eğitim programı için birden fazla program yürütücüsü 

veya üniversite dışından yardımcı yürütücü görevlendirilebilir. 

(2) Program yürütücüsü ve varsa yardımcı yürütücü, eğitim programının başlangıcından bitişine kadar 

programla ilgili işleyişi plânlar; ders ve sınavları koordine eder; katılımcı ve eğiticilerin sorunları ile 

ilgilenir; bunları UFSEM Müdürü ile işbirliği içinde yürütür. 

(3) UFSEM tarafından açılacağı duyurulan eğitim programlarına kayıt için adaylar, “Katılımcı Başvuru 

Formu” ve tüm destekleyici resmi belgeler ile eksiksiz başvuruda bulunur. Katılımcı başvuru formunda, 

adayın adı-soyadı, T.C kimlik numarası ve ilgili program katılımcılarında aranılan koşulların gerektirdiği 

diğer bilgiler belirtilir.   



 3 

(4) Başvuru yapan adaylar ancak eğitim programı için uygun oldukları belirtildikten sonra, katılım ücretinin 

ilgili hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontlarını UFSEM’e ibraz ederek kayıtlarını tamamlayabilir. 

(5) Eğitim programlarında, katılım belgesi alabilmek için en az %70; sertifika alabilmek için en az %80 

devam zorunluluğu aranır. Gerekli durumlarda dış paydaşlar asgari devam düzeyini yalnızca yükseltebilir. 

(6)  Eğitim programına devam durumu, ilgili dersin eğiticisi tarafından takip edilir. Eğitici, devam 

durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini her dersin sonunda program yürütücüsüne; 

program yürütücüsü de program sonunda UFSEM Müdürlüğü’ne teslim eder. 

(7) Asgari devam koşulunu yerine getirmeyen katılımcılara, program katılım ücreti iade edilmez; 

kendilerine herhangi bir belge verilmez. 

(8) Sertifika programlarında başarının değerlendirilmesi yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlar yolu ile olur. 

(9) Sınavların sayısı, şekli, başarı notu ve başarı notunun nasıl hesaplanacağı ilgili birimin, program 

yürütücüsünün ve varsa yardımcı yürütücünün önerisine uygun olarak eğitim programının başlangıcında 

katılımcılara duyurulur; gerektiğinde eğitim sertifika programı başlamadan önce seviye tespit sınavları 

yapılabilir.  

(10) Katılımcılar, sınav sonuçlarının ilân gününden itibaren beş iş günü içinde sınav sonuçlarına itirazlarını 

yazılı olarak UFSEM Müdürlüğü’ne yapabilir. İtirazlar, UFSEM Yönetim Kurulunca ilgili eğitim programı 

eğiticileri arasından oluşturulacak bir komisyon tarafından incelenir ve Komisyon’un sunacağı rapor da 

gözetilerek itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içinde UFSEM Yönetim Kurulu tarafından 

karara bağlanır.  

 

Sertifika ve Katılım Belgesi  

Madde 7 – (1) Sertifika programlarına devam eden ve sınavların sonucunda başarılı olanlara "Sertifika", 

sertifika programlarına devam eden ancak sınavlara katılamayan veya sınavlarda başarı sağlayamayanlar 

ile konferans, seminer vb. bilimsel faaliyetler ile diğer tüm programlara katılanlara "Katılım Belgesi" 

verilir. 

(2) Sertifika ve katılım belgesi verilme esasları ile gerektiğinde sertifikaların geçerlilik süreleri programın 

özelliklerine göre UFSEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

Katılımcıların Sorumlulukları ve İlişik Kesme 

Madde 8 – (1) Katılımcılar kayıt yaptırdıkları eğitim programlarının tüm genel ve özel koşullarını kabul 

etmiş sayılır. 

(2) Aşağıdaki hallerde katılımcıların eğitim programı ile ilişiği eğitici, program yürütücüsü ya da yardımcı 

yürütücünün gerekçeli başvurusu ve UFSEM Yönetim Kurulu kararıyla kesilir: 

(a) Program katılım ücretinin ödenmemesi,  

(b) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması,  

(c) Programın işleyişini bozacak fiil ve harekette bulunulması, 

(ç) Devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Konulara İlişkin Esaslar 

 

Eğitim ve Sınav Programları Ücretleri ve Uygulanacak İndirimler 

Madde 9 – (1) Eğitim programları ve sınavlara katılım için öngörülen ücretler, katılımcıların ödeme 

güçleri, piyasa koşulları, eğiticilere yapılacak ödemeler ve program giderleri dikkate alınarak program 

önerisini hazırlayan birim/birimler ve program yürütücüleri tarafından UFSEM Yönetim Kurulu’na 

önerilir. UFSEM Yönetim Kurulu’nun eğiticilere ve program yürütücülerine yapılacak ödemelere ilişkin 

katkı oranlarını da belli eden kararı ile program ve sınav katılım ücretleri hakkında aldığı karar, Rektör 

tarafından Mütevelli Heyeti’nin onayına sunulur. Programa ilişkin ücretler, Mütevelli Heyeti’nin kararını 

takiben yürürlüğe girer.  
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(2) Katılım ücretlerinde Ufuk Üniversitesi öğrencilerine, Ufuk Üniversitesi mezunlarına, Ufuk Üniversitesi 

personeli ile bunların eş ve çocukları ile gerekli görülen hallerde özellik arz eden diğer katılımcı gruplarına 

Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen oranda indirim uygulanabilir. 

(3) UFSEM’in mali işleri, Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütülür. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  

Telif Hakları 

Madde 10 – (1) Eğitim programlarında katılımcılara dağıtılacak özgün ders notlarının ve özellik arz eden 

diğer mesleki materyallerin telif hakları, ilgili eğiticilere ve paydaş kurumlara aittir. Bu tür ders malzemesi, 

ilgili eğiticilerin, paydaş kurumların ve UFSEM Yönetim Kurulu’nun izni olmaksızın kopyalanamaz, 

çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve kural olarak katılımcıların kişisel yararlanması dışında kullanılamaz. 

 

Eğitim Programlarının İptali 

Madde 11 – (1) UFSEM tarafından açılacağı duyurularak adayların kayıt işlemlerine başlanan eğitim 

programlarından ilan edilen kayıt dönemi sonunda asgari katılımcı sayısına ulaşılmayan programlar, 

UFSEM Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. 

(2) İptaline karar verilen programlar için yatırılmış ücretler, ilgililere iade edilir. 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 12 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile 06.02.2003 tarih ve 25016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği hükümleri gözetilerek, ilgili diğer mevzuat 

hükümleri ve Ufuk Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük ve Yürütme 

Madde 13 – (1) Bu Yönerge, Ufuk Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer 

ve Rektör tarafından yürütülür. 

 

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ 

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (UFSEM) 

Eğitim Programı Öneri Formu 

A) Eğitim Programının Tanıtımı 

1) Programın Adı: (İlana çıkılacak olan isim) 

2) Programın Amaç ve Kapsamı: (Programın genel çerçevesi ve içeriği hakkında bilgi) 

3) Programın Öğrenme/ Kazanım 

Hedefleri: 

(Program sonunda kazandırılmak istenen yeterlilikler) 

4) Programın Plan ve İçeriği: (Program akışı ve konu başlıkları) 

5) Programın Süresi,  

Başlangıç-Bitiş Tarihleri: 

(Toplam süre, oturum veya modül süre ve zamanları) 
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6) Başarı Kıstasları  

6a) Devam Gerekliliği: (Katılım belgesi için %70, sertifika için %80’den az olmamak koşuluyla 

belirtilir ) 

6b) Değerlendirme Yöntemi: (Yazılı sınav, uygulama sınavı vb.) 

6c) Değerlendirme Sayısı:  

6d) Başarı Notu:  

7) Verilecek Belge*: (Sertifika, katılım belgesi vb.) 

8) Hedef Kitlesi ve Başvuru 

Koşulları: 

(Kimler katılabilir, varsa ön koşullar) 

9) Kontenjan: (Yürütücü tarafından uygun görülen asgari ve azami katılımcı sayısı) 

10) Program Yürütücüsü: (Adı-soyadı, unvanı, görev yaptığı birim ve görevi) 

11) Yardımcı Yürütücü (Gerekli ise): (Adı-soyadı, unvanı, görev yaptığı birim ve görevi) 

12) Eğiticiler Hakkında Bilgi**: (Eğitimi verme konusunda yetkinliğe dair bilgi ve belge) 

B) Bütçe Önerisi 

1) Eğiticiler İçin Öngörülen 

Ücret ve Gerekçesi: 

(Öngörülen ücretin miktarı ve bu miktarın nasıl belirlendiğine yönelik açıklama ve 

gerekçe)  (Ör. Birim Ücret x Ders Saati) 

2) Yardımcı Yürütücü İçin 

Öngörülen Ücret ve Gerekçesi 

(Gerekli ise): 

(Öngörülen ücretin miktarı ve bu miktarın nasıl belirlendiğine yönelik açıklama ve 

gerekçe)  (Ör. Birim Ücret x Ders Saati) 

3) Yürütücü İçin Öngörülen 

Ücret ve Gerekçesi: 

(Öngörülen ücretin miktarı ve bu miktarın nasıl belirlendiğine yönelik açıklama ve 

gerekçe)  (Ör. Birim Ücret x Ders Saati) 

4) Kırtasiye Giderleri:  

5) Varsa İkram, Ulaşım, 

Konaklama Giderleri: 

 

6) Diğer Giderler:  

7) Katılımcı İçin Öngörülen 

Kayıt Ücreti***: 
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C) Fiziksel Ortam Talepleri 

1) Eğitim Yeri: (Laboratuvar, derslik, amfi, toplantı salonu vb.) 

2) Donanımsal İhtiyaçlar: (Katılımcı sayısı kadar bilgisayar, projeksiyon, mikroskop vb.) 

3) Basılı Materyal Sunumu: (Ders notu, kitapçık vb.) 

4) Sunulacak Diğer Materyaller: (Test materyali, preparat vb.) 

 

* Belgelendirme türünün tespiti için benzer eğitimlere dair belge eklenebilir. 

** Eğitimi verecek olan kişinin bu konudaki uzmanlığını belgeleyen eğitici eğitimi sertifikası, akademik 

çalışmalarını içeren özgeçmişini forma ekleyiniz. 

*** Emsal kabul edilebilecek eğitim programı örneklerini ekleyiniz. 

 


