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niniNci BöLüM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Üniversitenin örgün lisans ve |İsansüstü programları dışında,
kişilerin, ulusal veya uluslararası kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı olduğu belirlenen veYabizzat hizmet
tbfep ettikleri alanİarda, Üniversiteye bağlı tüm birimlerce ya da bizzat MÜSEM tarafindan, eğitim ve
sertlfika programları, konferans, seminer vb. faaliyetler ile ulusal ve uluslararası değerlendirme, Personel
belgelenjirmİ sınavları ve diğer sınavların planlanması, koordinasyonu ve faaliyet alanıYla ilgili tüm
hizmetlerin yürütülmesini düzenleyecek yöntem ve esasları belirlemektir.

Dayanak
Madde 2_Bu Yönerge,2010412003 tarihli ve 25085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetıneliğine dayanılarak hazırlanmıŞtır.
Tanımlar
Madde 3- Bu yönergede geçen;
Üniversite: Marmara Üniversitesiııi,
Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünti;
§enato: Marmara Üniveısitesi Senatosunu;
üniversite yönetim kurulu: Marmara Üniversitesi yönetim l(uruluınu;
Döner Sermaye işletmesi Yürütme Kurulu: Marnrara Üniversitesi Döner Seımaye iŞletmesi
Yürütme Kuruluıru;
WrÜSnM: Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezini,

MÜ§EM Kurulu: MÜSEM Müdüriı, Müdür Yardımcıları ve ilgili Fakülte Dekanları,

Enstitü,

Birim: Marmara Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu,

Enstitü,

Yüksekokul, Meslek Yüksekokul Müdürlerinden oluşan kurulunu,

Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Rekt<lrlüğe bağlı tüm bölümlerini ve birimlerini,
MüşEM Koordinatörıı: MÜSEM bünyesinde faaliyetleriıı koordinasyonuyla görevlendirilıniŞ

kişiyi,

program Koordinatörü: Birimlerde eğitiın ve seıtifika programı ile ilgili diğer faaliyetlerin
koordinasyonu ile görevlendirilmiş. kişiyi,
Sertifika Programı: MÜSEM'de açılan devam ve başarı şartları bulunan, gerekli şartları
sağlayanlara belge veri len eğitim programın ı,

Eğitim İ.og."1n,, lraÜSBVl'de açılan seminer, konferans ve diğer tüın eğitim faaliyetlerini,
Katııım Belgesi: MÜSEM'de açılan eğitim, sertifika ve diğer programlara katılarak devam Şaıtlarını

yerine getirenlere verilen belgeyi,

Değerlendirme Sınavı: lıaÜSglıl tarafından, eğitim programındaır bağımsız olarak, belirli bir bilgi
birikimi vJ ehliyetin ınevcudiyetini tespit etmeye yönelik olarak ulusal veya uluslararası mahiYette
düzenlenen, ölçme ve değerlendirme sınavını
Sınav Koordinaİörlüğü: Müsem tarafındaıı talebe bhğlı olarak yapılan kurum içi, ulusal veya
uluslararası düzeydeki lrer tiirlü sınavın düzenlenmesi ve koordinasyonunu sağlaYan birimi
ifade eder.

ixiNci göLüNI

Eğitim - Sertifika ve §ınav Programlarına İlişkin Esaslar
Eğitim, Sertifika ve Sınav Programlarının Önerilmesi

MADDE

4

-MÜSEM tarafindan açılacak

eğitim, sertifika ve sınav programları;

1,

a)
b)

c)

VrÜSP,lrl veya Üniversite birimlerince kişilere, ulusal ve uluslararası kamu ve özel
kuruluşlara sunulmak üzere,
Birimlerin ortak katılımı veya kişilerin, ulusal ve uluslararası kamu ve özel
kuruluşlarla işbirl iğiyle,
Kişilerin, ulusalve uluslararası kamu ve özel kuruluşların MUSEM'denbizzattalebi
üzerine,

bu yönergede belirlenen şaıllara uygun olarak Müsem Müdürünce MÜSEM Kuruluna velveya Döner
Seımaye İşletmesi Yürütme kuruluna önerilir. MÜSEM Kurulunda veya Üniversite Yönetim Kurulu velveya
Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunda onaylanan faaliyetlerle ilgili protokol ve sözleşmeleri
imza|amay a MÜSEM Müdürü yetki lidir.
Eğitim /Sertifika ve Sınav Programı Talep Formu

MADDE 5 -

(l

)

Birimler tarafından düzenlenmesi planlanan eğitim-sertifika ve sınav

programlarının gelir giderlerini özetleyen program bütçesi, süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri, hedef kitlesi,
katılımcıların seçiminde aranacak ölçütler, varsa katılımcıların başvuru ve kabul işlemleri, programa alınacak
öğrenci/katılımcı sayısı, programın duyuru şekli ve araçları, dersleri verecek eğiticilerin isimleri, eğitim,
seıtifika, sınav programınln yapılacağı yerin ve kullanılacak teknik donanımın özellikleri, program ve eğitici
ile katkısı bulunanların ücretiönerileri, Başan Seftifikası verTne koşulları ile programı açmak için öngörülen
en az katılımcı sayısı "Eğitim/Sertifika ve Sınav Programı Talep Formu" içinde Ek l'deki forma uygun
olarak hazırlanarak MÜSEM Müdürlüğüne sunulur. Birimlerin talepleri üzerine düzenlenen eğitim
programlarından elde edilen gelirlerden mevzuatta belirtilen yasal kesintiler, ek ödemeler ve MÜSEM'in
giderleri düşüldükten sonra kalan tutar birimlerin ihtiyaçları olarak talep ettiği mal ve hizmetler için

kullanılır.
(2) Eğitim-sertifika ve sınav programı önerileri, yapılması gereken programdan en geç on işgünü önce
vrÜspvl Müdürlüğüne sunulur.
(3) Üniversite dışındaki kamıı, özel sektör ve uluslararası kuruluşları tarafından talep edilecek olan veya
bizzat MÜSEM tarafından hazırlanan eğitim-sertifika ve sınav yönetim programlarıyla ilgili öneriler, talebe
bağlı olarak yılın herhangibir zamanında yapılabilir.

Eğitim -Sertifika ve Sınav Programı Düzenlenmesi

MADDE

6

_

1) Bu Yönergenin dördüncü maddesi kapsamında MÜSEM'e gönderilen eğitim- sertifika ve sınav Programı
önerileri MÜSEM Müdürlüğü tarafından incelenir, gerekli değişiklik önerileri dikkate alınarak son şekli
verilir ve MÜSEM Kurulu'nun nihai kararı üzerine Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye
İşletmesi Yürütme Kurulu onayına sunulur.
(2) Birimler tarafından MÜSEM'e sunulan eğitim- sertifika ve sınav programları ile ilgili öneriler, MUSEM
Kurulu tarafından incelenir; uygun görülürse kabul edilerek yürürlüğe konur.
(3) MÜSEM tarafından doğudan açılan eğitim- sertifika ve sınav programları ise MUSEM Kurulu kararı ile
Döner Sermaye Yürütme Kurulu'nun onayına sunulur.
(

Eğitim- Sertifika ve Sınav Programlarının İlan Edilmesi

MADDE

7

-

(1) Kabul edilen eğitim- sertifika ve sınav programlarının duyurulması, program önerisini hazırlayan
Birim/Birimler/Kuruluş işbirliğiyle planlanır ve program bütçesinde öngörülen giderler MÜSEM tarafından
gerçekleştirilir. Eğitim- sertifika ve sınav programlarının yeri ve tarihi MÜSEM Müdürlüğünce
değiştirilebilir.

(2) MÜSEM tarafindan açılacağı duyurularak katılımcı kayıtları yapılan eğitim- seıtifika ve sınav
programları, program duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde HlÜSPVl
müdürü tarafından iptal edilebilir. Programın iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ücretler katılımcıya
iade edilir.
(3) Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla açılması öngörülen eğitim-sertifika programları
2

MÜ SEM tarafi ndan bir katalogda top lanarak yayım lanab i l ir.
(4) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla akdedilen protokoller çerçevesinde düzenlenen stnav programları bu
protokollerdeki hükümlere göre ilan edilir.

Eğitim-Sertifika ve Sınav Programının Yürütülmesi

MADDE

8

-

(l) Açılacak eğitim-sertifika ve sınav programının

yürütülmesinden hangi birimin sorumlu olacağı

VrÜSgV Kurulu kararı ile kesinleşir. Eğitim-sertifika ve sınav programt sadece tek bir birim
tarafından öneriliyorsa, programın yürütülmesinden o birim sorumludur. Ancak, program önerisinin

birden fazla birimin ve/veya diğer kuruluşların işbirliğiyle hazırlanmış olması veya birden fazla
birim tarafından önerilen benzer eğitim-sertifika ve sınav programları olması halinde, bu programlar
ve birimler arasında işbirliğini, koordinasyonu ve uygunluğu sağlamak üzere MÜSEM Kurulu
tarafından sorumlu Program Koordinatörleri/ sınav yönetim koordinatörü belirlenerek
görevlendirilir.

Program Koordinatörü ve Görevleri
MADDE 9 _
(l) Program Koordinatörü, eğitim-sertifika programını MÜSEM Kurulunca yürütmekle görevlendirilen
yetkililerdir. İhtiyaca göre eğitim-sertifika programlanna birden fazla koordinatör görevlendirilebilir.
(2) Program Koordinatörü başlangıcından bitimine kadar programla ilgili ttlm işlemleri planlar, ders ve
sınavları koordine eder, katılımcıların ve eğiticilerin sorunları ile ilgilenir ve VlÜSEM Koordinatörü ile
işbirliği sağlar.
Sınav Koordinatörlüğü

MADDE

10

(l) Üniversite birimleri

veya diğer kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen kurum içi, ulusal ve
uluslararası düzeyde organize edilecek her türlü sınavın planlanması, soruların hazırlanması, sınav
programının oluşturulması, düzenlenmesi, sınav güvenliğinin sağlanması, sınav|arın sonuçlandırılması,
gerektiğinde duyurulması, açıkladığı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi ve Marmara
Üniversitesinin slnav kapasitesi ve altyapısının geliştirilmesinden Sınav Yönetim/Sınav Merkezi
Koordinatörlüğü sorum l udur.

(2) Sınav Koordinatörlüğünün faaliyetleri Müsem Müdürünün gözetimi ve denetimi altındadır. MÜSEM
Kurulu, Sınav Koordinatörlüğünün genel karar organı olup, bu kapsamdakiyetkileri şunlardır:

a)
b)

c)

d)

Sınav Koordinatörlüğünün stratejik planını, performans programını, çalışma programını, bütçe
teklifini ve faaliyet raporunu onaylamak
Sınav Koordinatörlüğünün çalışmalarına ilişkin temel ilkeleri ve kuralları belirlemek
Sınav Koordinatörlüğünün çalışmalarını gözetmek ve denetlemek
Sınav Koordinatörlüğünün etkililiğini ve verimliliğiniartırıcı kararlar almak

(3) Sınav Koordinatörü, Sınav Merkezini ilgilendiren konularda MÜSEM Kurulu toplantılarına oy hakkı
olmaksızın katılır, görüşlerini açıklar.
(4) Sınav Koordinatörlüğü, yuıt içinde ve dışında sınav organizasyonu yapabilİr, mevzuat çerçevesİnde
girişimlerde bulunabilir, işbirlikleri geliştirebilir. Müsem Müdürünün bu kapsamda verdiği görevleriyürütür.
(s) S,ru, Koordinatörü Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından MÜSEM müdürünün Önerisi ile
Rektör tarafindan üç yıllığına atanır. MÜSEM müdürünün görevi sona erdiğinde sınav Koordinatörünün de
görevi sona erer. Görev süresi sona eren koordinatör yeniden atanabilir. Koordinatör, Sınav işlerini yürütmek
üzere belirleyeceği en çok üç tane koordinatör yardımcısını VlÜSPVI müdürüne sunar. Sınav Koordinatör
yardımcıları Müsem Müdürünün teklifi ve Rektörün onayı ile görevlendirir. Koordinatör yardımcıları,
koordinatör tarafindan verilen görevleri yapar. Koordinatörün görevinin sona ermesi ile birlikte

yardımcılarının görev süresi de sona erer.
"(6) Sınav Koordinatörtintın MÜSEM Müdürünün onayı ile gerçekleştireceği başlıca görevleri şunlardır:
3

a) MÜSEM Müdürü velveyaKurulunun, Sınav Koordinatörlüğünü ilgilendiren kararlarını uygulamak,
b) Sınav Koordinatörlüğünün stratejik planını, performans programını, çalışma programı, ödenek

c)

teklifini ve faaliyet raporunu hazırlamak ve yıl sonunda lrlÜSElıa Müdürü ve Kuruluna sunmak
Sınav Koordinatörlüğünün çalışma programında yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik
çalışmalar yapmak

ç)

Sınav Koordinatörlüğünün dönemsel (altı aylık) performans raporunu hazırlamak ve MÜSBM
Müdürü ve kuruluna sunmak

d)
e)

Sınav Koordinatörlüğünün faaliyetleriniyönetmek ve gerekli tedbirleri almak
Sınav Koordinatörlüğünün kullanacağı bilişim sistemleri, veri tabanları, bilgi bankaları, internet
sitesi, sosyal medya sayfalan, yazılı ve görsel materyallere dair içerik ve tasarım çalışmalarını
yaptırmak
Sınav Koordinatörlüğünün yürüteceği her türlü tanıtım, duyurum ve bilgilendirme programını
hazırlamak ve uygulamak
Bu yönerge ile Sınav Koordinatörlüğüne verilen görevleri yürütmek
VrÜSBVl Müdürünün verdiği diğer görevleriyapmak

0
g)
h)

(7) Sınav Koordinatörlüğünün yetki alanındaki sınav programları için ihtiyaç duyulan soruların hazırlanması

ve sınavtn düzenlenerek sonuçlandırılması sürecinde görev alacak olan koordinatörler, bina

sınav
sorumluları, bina yöneticileri, salon başkanları, gözetmenler, güvenlik görevlileri, destek hizmeti verecek
personel vb. görevlilerin listesi ve bunlara ödenecek ücretler MÜSEM Kurulu tarafından ilgili mevzuata
uygun olarak hazır|anarak döner sermaye yürütme kurulu onayı ile kesinleşir.
(8) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla akdedilen protokoller çerçevesinde düzenlenen sınav programlarına
ilişkin ücretler, indirimler ve görevliler söz konusu protokollerdeki hükümlere göre yürütülür.
(9) Sınav Merkezi Koordinatörlüğünün işleyişine ilişkin diğer hususlar bu yönergedeki hükümler, Müsem
yönetmeliği ile Marmara Üniversitesi iç mevzuatı ve diğer yasal düzenlemelere göre yürütülür.

Eğitici Seçimi ve Görevlendirilmesi

MADDE l l_

(1) Eğitim-seıtifika programlarında eğitici görevlendirilmesi, ilgili birimin, koordinatörün önerisi üzerine
lvrüsElırl kurulu tarafından kesinleştirilir. MüSEM müdürü ihtiyaç doğması yada gerek görmesi halinde
eğitici görevlendirmelerinde değiş iklik yapabilir.
(2) İlgili birim/birimlerde eğitim-sertifika programında ders verecek yeterli sayıda veya nitelikte eğitici
bulunmaması durumunda, MÜSEM Kurulu diğer birimlerden, başka üniversitelerden veya ilgili sektörden
eğitici görevlendirebilir,
Eğitim /Sertifika ve sınav Programlarına Kayıt İçin İstenen Belgeler

_
(l) Adayların Eğitim_Sertifika Programlarına ve Sınav programlarına kayıt yaptırabilmeleri için aşağıda
belirtilen belgeleri, süresi içinde MÜSEM Kayıt Bürosuna teslim etmeleri gerekir.
a) MÜSEM'de açılan program veya sınavlara kayıt olabilmek için hazırlanan, adaylar tarafından
doldurulup imzalanacak olan Eğitim-Sertifika Programı, personel belgelendirme sınavı ve diğer sınavlara ait
Kayıt Başvuru Formu,
b) Eğitim-Sertifika Programı ve sınavlar için belirlenen ücretin tamamını veya taksitler halinde
ödenecekse ilk taksitinin ödendiğine dair belge,
c) Eğitim-Sertifika programları, personel belgelendirme ve diğer sınavlarının özelliklerine göre
önceden belirlenerek duyurulacak olan ek belge veya ön koşulların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve

MADDE

12

belgeler.

Eğitim-Sertifi ka Programlarına Devam

MADDE 13 (l) Katılımcılar aşağıda esasları beliıtilen devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

a)

Katılımcılar, Eğitim Programı sonunda belge alabilmek için teorik programlarınYo70'ine, pratik ve
uygulamalı programların ise 0%80'ine devam etmekle yükümlüdürler. Seılifika Programlarında
devam zorunluluğu %80'dir.

4

b)

c)
d)

devam durumu; ilgili eğitici tarafından takİp edilir. Eğitİci__d.evaın
Eğitim-Sertifika programına
-çize|ge
ile birlikte yoklama listelerini her programının sonunda MUSEM
durumunu gösteren
eder.
teslim
Müdürlüğüne elden
Uzun süİeli hastalık, kaza, aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniYle
devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcı hakkında Program Koordinatörünün
raporuna dayanılarak MÜSEM Kurulu tarafından karar verilir.
Yukarlda beıirtiıen şekillerde Eğitim-Sertifika Programlna devam etmeyen katılımcının mali
sorumlulukları saklı kalmak koşuluyla programla ile ilişiği kesilir ve kendisine herhangi bir belge
verilmez.

Eğitim-Sertifika Programları ve Sınavlara İlişHin Kriterler

MADDE 14 (1) Sertifika programlarında başarının değerlendirilmesi yazılı, sözlü, uygulamalı .r]l3]|ur.Y,?lY]i
ile MUSEM

yapılabilir. Sınav |ekillerinden hangilerinin uygulanacağına ve sayısına koordinatörün teklifi
kurulu karar verir.
(2) Eğitim programl süresince, katllımcılar önceden belirlenen sayıda slnava tabi tutulabilir ve/veya
kendilerine proje ödevi verilebilir.
(3) Sınavlarİ, İuy,.,, şekli, başarı notu ve başarı notunun nasıl hesaplanacağı ilgili birimin, koordinatörün
onerisire uygun olarak program veya değerlendirme sınavı başlamadan önce katılımcılara duYurulur.
Gerektiğinde .gltlrn sertifika programı başlamadan önce seviye tespit sınavlan yapılabilir.
(4) Eğiİim -seİinu prograrrıı d&am koşullarını yerine getirmeyen katılımcı değerlendirmeye alınmaz.
sonuçlarının ilan gününden
İsİ pgitl.-seıtifika p.oğruın, veya değerlendirme sınavı katılımcıları sınav
itıilu.Jn beş iş günü İçinİ" .,nuu İonrçıurına itirazlarını yazılı olarak MÜSEM Müdürlüğüne YaPabilirler.
itibaren
İtiraz, ilgilİEgıTi"i, koordinatör, komisyon tarafından incelenir ve sonuç, itirazın yaPıldığı tarihten
karara
bağlanır.
en geç on iş günü içinde MÜSEM Kurulunca
(6)"İİgili prİtotoıo" aksine hüküm bulunmadıkça yukarıdaki esaslar eğitimden bağımsız düzenlenen
değerlendirme, personel belgelendirme ve diğer sınavlar için de geçerlidir.

Sertifika ve Katılım Belgesi

MADDE

15_

Sertifika programlarına devam eden ve sınavların sonucunda başarılı olanlar veYa değerlendirme, Personel
sınavlarda
belgelendirm-e sınavlarında başarılı olanlara "Sertifika", sertifika programlarına devam eden ancak
başLrsız olanlar ile konferans, seminer vb. bilimsel faaliyetler ile diğer tüm programlara katılanlara "Katılım
Belgesi" verilir.
(1)İeıtifika ve katılım belgesi verilme esasları ile gerektiğinde seıtifikaların geÇerlilik süreleri Programtn
özelliklerine gore MÜSEM Kurulunca belirlenir.
düzenlenir.
(2) İşbirliği iĞ yürütülen eğitim ve sınav programlarında verile_cek belgeler protokolle
-belgesi
's..ınta
baŞarı belgesi gibi
ve
yeterlilik
verilebilecek
tarafından
nıüs'Evr

iıi

ve katılım

belgelendirme talepleri

MÜSEM Kurulu'nca incelenerek karara bağlanır.

katılımcıların sorumlulukları
MADDE 16 _

ve
(1)Katılımcılar kayıt yaptırdıkları Eğitim_Sertifika Programları İle değerlendirme, persoııel belgelendİrme
sayılırlar.
diger sınavlarının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş

iıişik Kesme
MADDE 17 _

(l)Aşağıdaki hallerde katılımcının Eğitim_Sertifika Programı ile ilişİği MÜSEM Kurulu kararıyla kesİlİr
a) Program kayıt ücretinin ödenmemesi,
b) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması,
c) Programın işleyişini bozacak fiil ve harekette bulunulması,
ç) Devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi,
d) program süresince yizkızartıcı bir suçtan mahküm olunması.
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üçtiNcü göLüvI

Mali Konulara İlişkin Esaslar

Eğitim-Sertifika ve Sınav Programları Ücretleri ve Uygulanacak İndirimler

MADDE 18(l)Eğitim-Sertifika Programları ile personel belgelendirme ve diğer sınavların ücretleri ve yapılacak
indirimler aşağıda belirtildiği gibidir:
a) Sertifika-Eğitim programları ve sınavlara katılım için öngörülen ücretler, katılımcıların ödeme
güçleri, piyasa koşulları ve eğiticilere yapılacak ödemeler ve program giderleri dikkate alınarak program
önerisini hazırirayan birim/birimler, koordinatörler tarafından MÜSEM Kurulu'na önerilir. Program ücretleri
vrÜseıı kurulunda uygun görüldüğü takdirde, MÜSEM Müdürü tarafından Üniversite Yönetim Kurulu
ve/veya Döner Sermayİ İşLtmesi Yürütme Kuruluna görüşülmek üzere gönderilir. Program Ücretleri
Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunun uygun kararını takiben
yürürlüğe girer. Protokollerle yürütülen programlarda ücretler protokolle belirlenebilir.

b) Eğitim-Sertifika ve Sınav Programtna kayıt yaptırdıktan ve program başladıktan

sonra

programdan ayrılan veya programla ilişiği kesilen katılımcıya ö_dediği ücret kural olarak geri ödenmez.
ıırıtiıbir sebepler dışında diğer sebeplere dayanan iade talepleri MüSEM Müdürlüğünce değerlendirilir.
c) Eğitim_Sertifika ve Sınav Programları ücretleri, ödeme koşullan adaylara önceden duyurulur.
d) MÜSEM kurulu tarafından tespit edilecek bazı Eğitim-Sertifika programları ücreti üzerinden;
-Marmara Üniversitesi öğrencilerin e Vo30 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere)
-Marmara Üniversitesi personeli, eş ve çocuk|arınaYo 30 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere)
-5 kişiden oluşan toplu başvurulardaYoS
- l 0 kişiden oluşan toplu başvurularda % l0
-Kamu personeli başvuruların da %l 5
-Şehit ve Gazi ailesi ve çocuklarına %30 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere) indirim
uygulanabilir.
-Marmara Üniversitesi Emekli personel, eş ve çocuklarınao/o20
_Marmara Üniversitesi Mezunlarına Yo20 (belir|enen kontenjana bağlı kalmak üzere)
-Marmara Üniversitesi Mezun eş ve çocuklarınaYol0
-Engellilere %l0,
-Maİmara Üniversitesi Öğrencileri Dışındaki Tüm Öğrencilere %l0 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak
üzere)

-İkinci program/branş veya kardeşlere
e1

% l

0

iıdirim uygulanan katılımcı, sadece bir indirim maddesinden yararlanabilir, değerlendirme sınavı

ve diğer sınav programlannda yukarıdaki indirimler uygulanmaz.

f) yukarıda belirtilen maddeler ve bunlar dışındaki istisnai durumlarda indirim uygulanmasına
MÜSEM Kurulu karar verir ve alınan karar MÜSEM Müdürü tarafından Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya

Döner Sermaye işletmesi Yürütme Kuruluna görüşülmek üzere gönderilir. İndirimler ve kontenjan saYıları
Üniversite yönetim Kurulu velveya Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulunun uYgun kararını takiben

yürürlüğe girer.
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Çeşitli ve Son Hükümler
Yönergede Düzenlenmeyen Hususlar

MADDE

19

-

(l) Yönergede hüküm bulunmaması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer mevzuat hükümleri
uygulanır.

Yürürlükten Kaldınlan Yönerge
MADDE 20 (l) 3.5.20l6 tarihli ve346-7 sayılı MarmaraÜniversitesi Senatosu kararı ile yayımlanan Marmara

Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim ve Sertifika Programları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır

Yürürlük
MADDE 2l

-

(1) Bu Yönerge Marmara Üniversitesi Senatosu'nun onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 _
(1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.
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