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einiı!ci aöı-ürvı
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam

ı-

(1} Bu yönergenin amactJ üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında,
kişilerin, uIusal veya uiuslararası kanıu kuriıluşlarının ve özel kuruIuşların ihtiyacı olduğu belirlenen
veya oıılaıııı bizzat hizmet talep ettlkleri alanlarda, ün[versiteye bağlı tüm birimlerce ya da bizzat

Madde

MÜsEM tarafından, eğitim ve sertifika programları, konferans, seminer vb. faa|iyetler ile ulusal ve
uluslararası değerlendirme, personel belgelendirme sınavları ve diğer sınavların planlanrnası,
koordinasyonu ve faaliyet alanıyia ilgili tüm hizmetlerin yürütüimesini düzenleyecek yöntem ve
esasları belirlemektir.
Dayanak

Madde

2_ (j,) Bu

yönerge,

2ol04l?aü tarihli

ve 25085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlİiğe

giren Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim MerkeziYönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımiar
Madde 3- (1) Bu yönergede geçen;
Üniversite: Marmara Üniversitesi'ni,
Rektör: Marmara Ü niversitesi Rektörü'nü,
Senato: Marrnara Üniversitesi Senatosu'nu,
ünlversite yönetim kuru|u: Marmara Üniversitesi yönetim kurulu'nu,
Döner Sermaye iğetmesi Yürütme Kuruluı Marmara Üniversitesi Döner Sermaye İşletı'neıi
Yürütme Kurulu'nu,
MÜSEM: Marmara Üniversitesi Sürekli Eğltim Merkezi'ni,
MÜ5EM Kurulu: MÜsEM Müdürü, müdür yardımcıları ve ilgili fakülte dekarıları, enst|tü, yüksekokı.ıl,
meslek yükseko kul m üd ürl eri nden oluşan ku ı,ulu,
Birim: Marmara Üniversitesin'e bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, uygulama ve
araştırma merkezJeri ile rektörlüğe bağlı tüm bölürnIerive lıirimlari,
MÜsEM Koordinatörü: MÜsEM bünyesinde faallyetlerin koordinasyonuyla görevlendirilmiş kişiyi,
program Koordinatörü: Birimlerde eğitim ve sertifika programı ile ilgili diğer faaliyetlerin
koordinasyonu ile görevlendirilmiş kişiyi,
Sertifika programı: MÜsEıvı'de açılan devam ve başarı şartları bulunan, gerekli şartları sağlayanlara
sertifi ka verilen eğitim programıil ı,
Eğitim programı: MÜsEM'de açıian seminer, konferans ve diğer tüm eğitim faaliyetİerirıi,
Katılım Betgesi: MÜSEM'de açılan eğitim, sertifika ve diğer programlara katılarak devam şartlarını
yerine getirenlere verilen be lgeyi,
Değerlendirme 5ınavı: MÜSEM tarafından, eğitinı progranıından bağımsız oiarak, beliı'li hir bilgi
birikimi ve ehliyetin mevcudiyetini tespit etmeye yönelik olarak ulusal veya uluslararası mahiyette
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düzenienen ölçme ve değerlendirme sınavını,
Sınav Koordinatörlüğü: İ\niJSrr..A tarafından talebe bağlı olarak yapılan kurum içi, ulusat veya
uluslararası düzeydeki her türiü stnavın düzenlenmesi ve koordina§yonunu sağlayan birimi
ifade eder.
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Eğitim - Sertifika ye Sınav Programlarına

llişlln Esaslar

Eğitim, Sertifika ve Sınav Programlarının Önerilmesi
MADDE 4 - (1) ıvÜsrıı tarafından açılacak eğitİm, sertifika Ve §|nav programları;

(a)

ıııÜsru veya üniversjte birirnlerince kişiİere, ulusai ve uluslararası kamu kuru|ıışlarına ve özel
kuruluşlara sunuImak üzere,
(b) Birimlerin ortak katılırnıyia veya kişilerin, ulusat ve u[uslararası kamı-ı ve özel kuruluşlarla
işbirliğiyle,
(c) Kişilerin, ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşların MÜSEM'den talepte bulunmaları
üzerine,

bu yönergede belirlenen şartlara uygun olarak fuiÜ9Eıl Müdürü tarafıiı,:lail MÜSEM Kurulu'na
ve/veya döner sermaye işletmesi yürütme kuruluna önerilir. MÜSEM KuruIu'nda veya üniversite
yönetim kuru|u ve/veya döner sermaye işletmesi yürütme kurulunda onaylanan faaliyetlerle ilgili
protokol ve sözleşmeleri irnzalamaya MÜ5rlıl Müdürü yetkilidlr.

Eğitlm /Sertifika ve 5ınav Programı Talep Formu
MADDE 5 - (1) Birimler tarafından düzenlenmesi planlanan eğitim-sertifika ve sınav programlarının
gelir ı,,e giderlerini özetleyen program bütçesi, süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri, hedef kitİesi,
katılımcılaı,ın seçiminde aranacak ölçütler, varsa katılırncıların başvuru ve kabuİ işlemleri, programa

alınacak öğrencilkatılımcı sayısı, programın duyuru şekli ve araçları, dersleri verecek eğiticilerin
isimleri, eğitim, sertifika, sınav prograrnının yapılacağı yerin ve kullanılacak teknik donanımın

özellikleri, prograrn ve eğitici ile katkısı bulunanların ücreti önerileri, başarı 5ertifikasıverme koşullarl
ile programı açmak için öngörülen en az katılımcı sayısı "Eğitim/Sertifika ve Sınav Programı Talep
Formu" içinde Ek 1'deki forma uygun olarak hazırlanarak MÜSEM Müdürlüğü'ne sunulur. Birimİerin
talepleri üzerine düzenlenen eğitim programlarından elde ediien gelirlerden mevzuatta belirtilen
yasal kesintiler, ek ödemeler ve MÜSEM'in giderleri düşüldükten sonra ka|an tutar birimİerin
ihtiyaçlarıolarak talep ettlği malve hizrnetler için kullanıiır.
(2) Eğitim-sertifika ve sınav programı önerileri, yapılması gereken programdan en geç on işgünü Önce

MÜsEM Müdürlüğü'ne sunulur.
(3) Üniversite dışındaki kamu, özel sektör ve uluslararası kurutuşları tarafından talep edilecek olan
veya bizzat MÜ§EM tarafından hazırlanan eğitim-sertifika ve sınav yönetim programlarıyla ilgili
öner[ler, talebe bağlı olarak yıtın herhangi bir zamanında yapılabilir.
Eğitim -sertıfika ve Sınav Programı Düzenlenmesi

MADDE 6 -t1) Bu Yönergenin dördüncü maddesi kapsanıında MÜSEM'e gönderilen eğitim-sertiflka
ve sınav programı önerileri MÜSEM Müdürlüğü tarafından incelenir, gerekli değişiklik önerileri
dikl<ate alınarak son şekli verilir ve MÜSEM Kurulu'nun nihai kararı üzerine üniversite yönetim kurulu
ve/veya döner seı,rnaye işletmesi yürütme kurulu 0t]ay,na sunuiur,

(2) Birimler taieflndan MÜsEM'e sunulan eğitim- sertifika Ve slnav programları ile ilgili öneriler,
MÜsEM Kurulu tarafından incelenir; uygun görülürse kahuIedilerek yürürlüğe konuliır.
(3) MÜSEM tarafından doğrudan açılan eğitim- sertifika ve sınav programları ise MÜSEM Kurulu
kararı ile döner sermaye yürütme kurulu'nun onayına sunulur.

Eğitim- Sertifika ve Sınav Programlarının llan Edilmesi
MADDE 7 - (t) Kabul edİlen eğitim_ sertifika Ve slnav programlarının duyurulrnasl, program önerisini

hazırlayan birim/birimler/kuruluş işbirliğiyle planlanır ve program bütçesinde öngörülen giderler
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vıÜstıvı tarafından gerçekleştirilir. Eğitim- sertifika Ve slnav programlarının yeri ve tarihi ııÜsrııı
M üdü

rl

üğü taraf ıncları değiştiri lebilir.

{z) vıÜstıvı taraftndan açıtacağı duyuru|arak katılımcı kayıtları yapılan eğitim- sertifika ve sınav
programları, program duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayıstna ulaşılamadığı takdirde lılÜSrlıl
Müdürü tarafından ıptal edilebilir. Programın iptal edilmesi halİnde, daha önce yatırılmış ücretler
katılımcıya iade edilir,
(3) Her yıl düzenli olarak beIirli aralıklarla açılması öngörülen eğitim-sertifika programları lvlÜSEll
tarafından bir katalogda toplanara k yayımlanabilir.
(a} Diğer kişi, kurum ve kuru|uşlarla akdedilen protokoller çerçevesinde düzenlenen sınav programları
bu protokollerdeki hükümlere göre ilan edilir.
Eğitim-Sertifika ve Sınav Programı nı n Yü rütü| mesi
MADDE 8 - (1) Açılacak eğitim-sertifika ve sınav programının yürütüimesinden hangi birimin sorum|u
olacağı MÜSEM Kurulu kararı ile kesinleşir, Eğitim-sertifika ve sınav programı sadece tek bir birim
tarafından önerlliyorsa, programın yürütülmesinden o birim sorumludur. Ancak, prÖgram önerisinin
birden fazla birimin ve/veya diğer kurııluşların işbirliğiyle hazırlanmış olması ya da birden fazla birim
tarafından önerilen benzer eğitim-sertifika ve sınav programları olması halinde, bu programlar ve
birimler arasında işbirliğini, koordinasyonu ve uygunfuğu sağlamak üzere MÜSEM Kurulu tarafından
so ru m lu prograrn koord inatörter[ belirlenerek gö revl endi ritir.
Prograrn Köordlnatörü ve Görevleri

MADDE 9 * (1) Program koordinatörü, eğitim-sertifika programını rvıÜSEM Kurulu tarafiııcJan
yürütmekle görevlendirilen yetkililerdir. İhtiyaca göre eğitim-sertifika programlarına birden faz|a
koordinatör

gö

revlendirilebilir.

planlar, ders ve
{2) program koordinatörü başlangıcından bitimine kadar programta ilgili tüm işlemleri

sınavları koordine eder, katıiımcıiarın ve eğitlcilerin sorunları ile ilgilenir ve MÜSEM koordinatörü ile
işbirliği sağlar.
Sınav Koordinatörlüğü
MADD€ xo - (1) Ürıiversite birimleri veya diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen
kurunı içi, ulusaI ve uluslararası düzeyde organize edilecek her türlü sınavın planlanması, sorulaı'ın

hazırlanması? sınav programının oluşturulması, düzenlenmesi, sınav güvenliğinin sağlanması,
sınavların sonuç|andırılması, gerektiğinde duyurulması, açtkladığı. sınav sonuçiarına itirazİarın

değerlendiri|mesi ve Marmara Üniversitesi'nin sınav kapasitesive altyapısının geliştirilmesinden sınav
koordinatörlüğü sorum ludu r.
(2) Sınav koordinatörlüğünün faa|iyetlerİ MÜ5Eı,.4 Müdürü'nün gözetimi ve denetimi altındadır.
MÜSEM Kurulu, sınav koordinatörlüğünün genel karar organı olup, bu kapsamdaki yetkileri şuntardır:

(a) sınav koordinatörlüğünün stratejik planını, performans programınl, çalışma programlnl, bÜtçe
teklifini ve faaliyet raporunu onaylamak

(b) Sınav koordinatörlüğünün çalışmalarına ilişkin temel ilkeleri ve kuralları belirlemek

(c) Sınav koordinatörlüğünün çalışmalarını gözetmek ve denetiemek

(<l) 5ınav koordinatörlüğünün etkililiğini ve verimiiliğini artırıcı kararlar almak
(3} Sınav koordinatörü, sırlav merkezini ilgilendiren konularda

MÜSEM Kuruİu toplantılarına oy hakkı

olmaksızın katılır, görüş|erini açıklar.
(4) Sınav koordinatörlüğü, yurt içinde ve dışında sınav organizasyonu yapabllir, rnevzuat çerçeveslnde
girişimlerde bulunabilir, işbirlikleri geliştirebilir. tlÜ5ıl..İ Mücürü'nün bu kapsamda verdiği görevleri
yürütür.
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{5) Stnav koordinatörü üniversitenin kadrolu öğretİm üyeİeri arasından r,etisrr\4

ile rektör

Fliidijrü'niln ijnerlsi

tarafından üç yıllığına atanlr. rııüsrıvı Müdürü'nün görevi sona erdiğinde sınav

koordinatörünün de görevi sona erer. Görev süresi sona eren koordinatör yeniden atanabilir,
Koordinatöı sınav işlerini yürütmek üzeı,e belirteyeceği en çok üç tane koordinatör yardımcısını
MÜ5EM Müdürü'ne sunar. Sınav koordinatör yardımcıları i.fÜ5[il Müdürü'nün teklifi ve rektörün
onayı i|e görevlendirir. Koordinatör yardımcıtarı, koordinatör tarafından verilen görevleri yerirıe
getirir, Koordinatörün görevinin sofıa ermesi i|e birlikte yardımcılarının görev süreside sona erer.
MÜSEV'l Müdürü'nün onayı iIe gerçekleştireceği başlıca görevleri şunlardır:

(6) Sınav koordinatörünıin

(a) MÜsEM Müdürü'nün ve/veya MÜ5EM Kurulu'nun, sınav koordinatörlüğünü ilgilendiren
ka

rarları nı uygulamak,

(b) Sınav koordinatörlüğünün stratejik planını. perforrrıans programlnl, çalışma programı, Ödenek
teklifini ve faaliyet raporunu hazırlamak ve yıl sonunda MüsEM Müdürü'ne ve kuruluna sunmak,
(c) Sınav koordinatörlüğünün çalışma programında yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye
yönelik çalışmalar yapmak,

(ç) Sınav koordinatörlüğünün dönemsel (attı aylık) performans raporunu hazırlamak ve MÜSrlıl
Müdürü ve kuruluna sunmak,

(d) 5ınav koordinatörlüğünün faatiyetlerini yönetmek ve gerekli tedbirleri almak.
(e) 5ınav koordinatörlüğünün kullanacağı bilişim sistemleri, veri tabanları, bilgi bankaları, internet
sitesi, sosyal medya sayfaları, yazılı ve görsel materyallere dair içerik ve tasarım ÇaİıŞmalarını
yaptırmak,
koordinatörlüğünün yi.irüteceği her türlü tanıtım, duyurum ve bilgİlendirme programİnl
hazırlamak ve uygulamak,
(g) Bu yönerge ile sınav koordinatörlüğüne verilen görevleri yürütmek,
(h) MÜSEM Müdürü'nün verdiği diğer görevleriyapmak.

(f) Sınav

koordinatörlüğünün bünyesinde, uzaktan eğitim merkezi müdürü, yabancı diller
yüksekokulu müdürü, uluslararası ilişkiler ve akademik işbirllği ofisi koordinatörü, kariyer merkezi
koordinatörü, öğrenci işleri daire başkanı, r,/1i}ı,tr,ıı MüdÜr Yardımcısı ile MÜ5[İüİ MÜdÜrÜ'nÜn teklİfi
ile rektör tarafından görevlendirilecek iki öğretim Üyesinden oluşan bir slnav. .danışma kı,ı:'ulu
oluşturulur. Rektörün görevlendirdiği öğretim üyeierinin görev sÜresi Üç yıldır. l(urul sınav
koordinatörünün başkanlığında çalışmalarını yürütür. Kurul üye tam sayısınrn saİt çoğuntuğu ile

|7l Sınav

toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Yılda en az iki defa toplanan kurulun görevi
sınav koordinatörlüğünün performansının artırılmasına yönelik önerilerde bulunmaktır.

(8} 5ınav koordinatör[üğünün yetki a[anındaki sınav programları için ihtİyaç duyulan soruların
hazırlanması ve sınavtn düzenlenerek sonuçlandırılması sürecinde görev alacak olan kOOrdinatörler.
uzmantar, bina sınav sorumluları, bina yöneticileri, salon başkanları, gözetmenler, güvenİik görevlileri,

destek hizmeti verecek personel vb. görevlilerin listesi ve bunlara ödenecek Ücretter §ııa'ı danıŞi'nz
li.ır,.ıliı tarafından, ilgili mevzuata uygun oiarak hazırlanır ve MÜSEM Müdürü ve U|İS:la i,luı'u}ıı i]e
d ö n
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kuruluşlarla akdedilen protokoller çerçevesinde düzenlenen sınav
prograrnlarına ilişkin ücretler, indirimlei ve görevliler soz konusu protokollerdeki hükümlere gÖre

{9) Dİğer kişi, kurum V€

beliritıiı.

(10) Sınav koordinatörlüğünün işleyişine i|İşkin diğer hususlar bu yönergedeki hÜkümler, İ,iÜ5[[,,1
yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi iç mevzuatı ve diğer yasal düzenlemelere göre Yürütülür.
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Eğlticl Seçlmi ve Görevlendirilmesi

MADDE 11* (1} Eğitim"sertifika programiarında eğitici göreviendirilmesi, ilgili birimin
koordinatörün önerisi üzerine

ıııÜsıııı

ve

Kurulu tarafından kesinleştirilir. l*ÜSElvl Müdürü lhtlyaç

doğması ya da gerek görmesi halinde eğitici görevtendirmelerinde değişiklik yapabilir.
(2) İlcili birim/birimlerde eğitim-sertifika prograrnında ders verecek yeterli sayıda veya nitelikte eğitici

butunmarnası durumunda, MÜSEM Kurulu diğer birimlerden, başka üniversiteierden veya ilgili
sektörden eğitici

gö

revlendirebilir.

Eğitim /Sertifika ve Sınav Programlarına Kayıt İçin lstenen Belgeler

MADDE

t2

{1) Adayların eğitim-sertifika programlarına

ve

sınav programlarına

kayıt

yaptırabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri, süresi içinde MÜSEM Kayıt Bürosu'na teslim etmeleri
gerekir,

(ai MÜSEM'de açılan program veya

sınavlara kayıt olabi|mek için hazırlanan, adaylar tarafından
program], persone| belgelendirme sınavı ve diğer
imzalanacak
olan
eğitim-ertifika
doldurulup
sınavlara ait "Kayıt Başvuru Formu",
(b) Eğitim.sertifika progfamı ve sınavlar için belirlenen ücretin ternarı]ınıft veya taksitİer halinde
ödenecekse ilk taksitinin ödendiğine dair belge,
(c} Eğitim-sertifika programfarı, personel be[gelendirme ve diğer sınavlarının özelliklerine göre
önceden belirlenerek duyurulacak olan ek belge veya ön koşulların yerine getiri|diğine ilişkin bitgi
ve belgeier.
Eğitirn-Sertifika Programlarına Devam

MAODE 13

-

(1) Katılımcılar aşağıda esas|arı belirtilen devam koşuIlarını yerine getirmekle

yükümlüdürler.

(a} Katılımcılar, eğitim programı sonunda belge alabilmek için teorik programların 9670'ine, pratik ve
uygulamalı program|arın ise % 8O'ine devam etmekle yükümlüdürler. Sertifika programlarında
devam zorunluluğu

Yo 8O'

dir.

(b) Eğitim-sertifika programına devam durumu; ilgili eğitici tarafından takip edilir. Eğitici devam
durumunu gösteren çizelge ile birllkte yoklama listelerini her programının sonunda MÜSEM

Müdürlüğü'ne elden teslim eder.
(c) Uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinden birinln vefutı gibi beklenmeyen durum|ar nedeniyle
devam oranlnln tamamlanamaması halinde, ilgiİi katıİımcı hakkında program koordinatörÜnün
raporuna dayanılarak MÜSEM Kurulu tarafından karar verilir.
(ç) yukarıda belirtilen şekillerde eğitim-sertifika progı:arnına devam etmeyen katılımcının maİi
sorumlulukları saklı kalmak koşuluyla programla ilişiği kesilir ve kendisine herhangi bir belge
verilmez.
Eğitim-Sertifika Programtarı ve Sınavlara lllşkln Kriterler
MADDE 14 _ {1) Sertifika programİarında başarının değerlendirilmesi yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar
yoluyla yapılabilir. Sınav şekiilerinden hangllerİnin uygulanacağına Ve saylslna koordirıatörün teklifi ile
MÜSEM Kuruliı karar verir.
(2) Eğitim programl süresince, katılımcı|ar önceden belirlenen sayıda sınava tabi tutulabilir ve/veya
kendilerine proje ödevi verilebilir.

{3) Sınavların sayısı, şekli, başarı notu

ve başarı notunun nasıl hesaplanacağı ilgili birimin

ı'e

koordinatörün önerisine uygun olarak program veya değerlendirme sınavı başlamadan Önce
katılımcılara duyurulur, Gerektiğinde eğitim sertifika programı baş|amadan önce seviye tespit
sınavları yapılabilir.

alınmaz.
{4) Eğitim-sertifika programı devam koşullarını yerine getirmeyen kattlımcı değerlendirmeye
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(5) Eğitim-sertifika programI veva değerlendirme sınavı katı|ımcıları sınav sonuçlarının ilan gününden

itibaren beş iş günü içinde slnav sonuçlarına itirazlarını yazılı olarak nıÜsrvı MÜdürlüğÜ'ne

yapabilirler, itiraz, ilgili eğil,iü' koordinaİör, kornisyon taraflndan inceİenir ve sonuçı itirazın yapıldığı
tarihten itibaren en geç on iş günü içinde MÜsEM KuruIu taraİınüan karara bağ|anır.
bağımsız düzenlenen
{6) iıgıli protokolde aksine hüküm buİunmadıkça yukarıdaki esaslar eğİtİmden
değer|endirme, personel belgelendirme ve diğer sınavlar için de geçerlidir.
Sertifika ve Katılım Belgesi
MADDE lts (1) Sertifika programlarına devam eden ve sınavların sonucunda başarıll olanlar veya

değerlendirme, personel belgelendirme sınavlarında başarıiı olanlara "Sertifika", Sertifika
programlarına devam eden ancak sınavlarda başarısız oİaniar i|e konferans, Semiııer vb. biİimsel
faatiyetler ile diğer tüm programlara katılanlara "Katılım Belgesi" verilir.
(2) Sertifika ve katılım belgesi verilme esasJarı ile gerektiğinde sertifikaların geçerlilik süreleri
programın özelliklerine göre HlÜSEM Kurulu tarafınden belirlenir.
(3) işbirliği ite yürütÜlen eğitim ve sınav programlarında veritecek belgeler protokolle düzenlenir.

(4) 5ertifika ve katılım belgesi MÜ§EM tarafından veritebilecek yeterlilik ve başarı betgesİ gibi
belgelendirme talepleri MÜSEM Kurulu tarafında;ı ince|enerek karara bağlanır.
katılımcıların sorumluiukları
MADDE 16 _ (x) Katılımcılar kayıt yapttrdıkları eğitim-sertifika programları

ile

değerlendİrme,

personel belgelendirme ve diğer sınavların tüm genel ve özel koşul|arını kabul etmiş sayılırlar.

ilışik xesme
MADDE 17

Kurulu
|1) Aşağıdaki hallerde katlllmclnIn eğitim-sertifika programı ile ilişlği MÜsEM
kararıyla kesilir.
(a) Program kayıt ücretinin ödenmemesi,
(b) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması,
(c) Programın işleyişini bozacak fiilve harekette bulunuIması,
(ç) Devam zoruniu iuğunun yerine getirilmemesi,
(d) Program süresince yüz kızartıcı bir suçtan mahkÜm olunması.

-

üçüııcü BöLüM
Mali Konulara 1llşkin Esaslar
Eğltl m_Sertlfika ve Sı nav Programlatı Ücretİerİ ve Uygu lanacak İ nd iri mler

MADDE

ls-

sınavların ücretleri
{1) Eğitim-sertifika programları ile personel belgelendirme ve diğer

ve yapılacak indirimler aşağıda belirtildiği gibidir:

(a}sertifika-Eğitim programları ve slrıavlara katılırn için Öngörülen Ücretler, katılımcı[arın Ödeme
güçleri, piyasa koşulları, eğiticilere yapılacak ödemeler ve prögram gl_derleri dikkate alınarak
progfam önerisini hazırlayan blrim/birimler, koordinatörler tarafından llÜSElVl KLırulu'na önerilir.
program ücretieri MÜ5EM Kçrıı|.u'T,ıiJa uygun görüldüğü takdirde, MÜSEM Müdürü tarafından
üniversite yönetim kurulu ve/veya döner sermaye işİetmesi yürütme kuruluna görüŞülmek üzere
gönderilir. prograrn ücretleri üniversite yönetim kurulu ve/veya döner sermaye işletmesi YÜrütme
kurulunun uygun kararını takiben yürürlüğe girer. Protokollerle yürütülen programlarda ücretler
protokolle bellrlenebilir.
(b)Eğitim_sertifika ve sınav programına kayıt yaptırdlktan ve pro8ram başladıktan sonra programdan
ayrılan veya programla ilişiği kesilen katılımcıya. ödediği ücret kural olarak geri ödenmez. İade
talepleri MÜSEM Müdürlüğü,terai:nüan değerlendirilir"
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(c) Eğitim-sertifika ve 5ınav programiarı ücretleri, ödeme koşulları adaylara önceden duyurulur.
(ç) MÜSEM Kurulu tarafından tespit ediiecek bazı eğitim-sertifika programları ücreti üzerinden;
Marmara Üniversitesi öğrencilerine %30 (belirienen kontenjana bağlı kalmak üzere),

(i)
(ii}

(iii)
{iv)
(v)
(vi)
(vi')
{viii)
(ix)
(x)
(xi}
(xii)

Marmara Üniversitesi personeli, eş ve çocuklarınaYo 30 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak

üzere),
5 kişiden oluşan toplu başvurularda YoS,

10 kişiden oluşan toplu başvurularda YoTO,
Kamu personeli başvurularında YaL5,
Şehit ve gazi ai|esive çocuklarına %30 (betirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere),
Marmara Üniversitesi'ıclen emekli personel, eş ve çocuklarınaYo2a,
Marmara Üniversitesi mezun|arına %20 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere),

Marmara Üniversitesi mezunı.ınun eş ve çocukla rına o/ola,

Engellilere %10,
Marmara Üniversitesi öğrencileri dışındakitüm öğrenci|ere %1O (beiirlenen kontenjana bağlı
kalmak üzere),
İkinci program/branş|ara veya kardeşlere %1O
i

n d i;,i

nı

ı;y gu|anaYsilir.

(d)indirim uyguianan katılımcı, sadece bir indirim maddesinden yararlanabilir, değerlendirme sınavı
ve diğer sınav programlarında yukarıdaki indirimler uyguianmaz,
(e)

yukarıda belirtilen maddeler ve bunlar dışındaki istisnai duııumlarda indirim uygulanmasına
MÜsEM Kurultı karar verir ve alınan karar MÜsEM Müdürü tarafından üniversite yönetim kurulu
ve/veya döner sermaye lştetmesi yürütme kuruluna görüşülrnek üzere gönderitir. İndirimler ve
kontenjan sayıları üniversite yönetim kurulu ve/veya döner sermaye işletmesi yÜrÜtrne kurulunun
uygun kararını takiben yürürlüğe girer.

oönotjı,ıcü söı.ürvl
Çeşitlive §on Hükümler
Yönergede Düzenlenrneyen Hususlar
MADDE 19 - (1) yönergede hüküm bu|unmaması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile dİğer
mevzuat hükümleri uygulanır
Yü rü

rlükten Kaldırı Jan Yönerge

MADDE 20

-

(1) a3/o5/2o76 tarihli

ve 346-7 sayılı Marmara Üniversitesi Senatosu kararı

ile

yayımlanan l,,1arıııara Üniverıitesi Sürek!i Eğitinn [ı]erkeıi YönergesiyÜrürlükten kaldırılmıştır

Yürürlük
MADDE

21-

Yürütrne
MADDE 22

-

Bu

yönerge senatonun onay tarihinde yürürlüğe

girer

(1) ğu yönerge hükümlerini rektör yürütür
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