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MADDE 1- Bu yönerge, Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 

açılacak olan “Eğiticilerin Eğitimi Programının” yürütülmesini sağlayacak birimler arasındaki organizasyonu 

sağlamak, birimlerden gelen görüş ve önerileri düzenlemek ve bu programa ilişkin şartları belirlemek 

amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2- Bu yönerge, Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 

verilecek olan en az 12 saatlik eğiticilerin eğitimi programının planlanması, koordinasyonu, yürütülmesi ve 

bu çerçevede, anılan etkinliklerin sonunda sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi ile benzeri belgelerin 

verilme koşullarının belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak 
 
MADDE 3- Bu yönerge “Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” 
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
 anımlar 
 

MADDE 4- Bu yönergede geçen; 

a) Eğiticilerin Eğitimi Programı: En az 12 saatlik eğiticilerin eğitimi programını, 

b) ASÜSEM: Aksaray Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Üniversite: Aksaray Üniversitesini, 

d) Modül: Eğitim detayını gösteren akışı ifade eder. 

    C  BÖL M 

Programın  apısı ve  şleyişi 

Programın  apısı ve  şleyişi 
 

MADDE 5- Programın yapısı ve işleyişi; 

a) Eğiticilerin eğitimi programı, hazırlanan modüle göre yapılır. 

b) Eğitim programına alınacak olan katılımcı kontenjanını, eğitmen yeterliliğini, derslik olanaklarını ve 

eğitim ücretini ASÜSEM Yönetim Kurulu değerlendirir ve Üniversite Yönetim Kuruluna görüş sunar. 
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c) Programa katılım için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak programa katılacak olan 

katılımcının ilanda belirtilecek asgari şartları karşılaması, başvuruları ilan şartlarına uygun olarak 

yapması ve mali yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. 

d) Kursa katılacak olan katılımcıya ASÜSEM tarafından ders materyalleri sağlanacaktır. 

e) Katılımcıların program dâhilinde asgari %70 devam sağlamaları ve dersleri tamamlamaları 

zorunludur. 

f) Program sonunda ölçme ve değerlendirmenin yapıldığı yazılı sınava tüm katılımcıların girmeleri 

zorunludur. Sınavdan en az 60 puan alan katılımcıya sertifika verilebilir. Sınava gerekçeli olarak 

giremeyen katılımcılara ve sınavdan başarılı not alamayan katılımcılara 15 gün içinde ücretsiz olarak 

bir kere daha telafi sınavı yapılır. Telafi sınavından da başarısız olan katılımcıların sertifika almaya 

hak kazanabilmeleri için kursu tekrar etmeleri ve mali yükümlülükleri tekrar yerine getirmeleri 

gerekmektedir. 

g) Sınavı başarı ile geçen katılımcılar ASÜSEM internet sitesinde ilan edilir ve eğiticilerin eğitimi 

programı başarı sertifikası almaya hak kazanırlar. 

    C  BÖL M 

Birimlerin  etki ve  orumlulukları 

Birimlerin  etki ve  orumlulukları 
 

MADDE 6- ASÜSEM bu yönerge kapsamında aşağıdaki görevleri yerine getirir; 

a) Eğitim ile ilgili altyapıyı hazırlamak, 

b) Eğitimin ilanını hazırlayıp, potansiyel katılımcılara ulaşmasını sağlamak, 

c) Eğitimin mali yükümlülüklerini ve eğitmenleri belirleyip, Üniversite Yönetim Kuruluna görüş sunmak, 

d) Eğitim programını hazırlamak, 

e) Katılımcıların başvuru belgelerini almak, kayıtlarını yapmak, ödemeleri takip etmek, 

f) Eğitmenlerin hazırladığı eğitim materyallerini çoğaltmak, 

g) Katılımcıların devamlılığını, eğitmenlerden gelen dokümanlara göre kontrol etmek, 

h) Program kapsamında her türlü duyuruyu yapmak, 

i) Program sonunda yapılacak olan sınav ile ilgili eğitmenlerden gelen soruları düzenlemek, çoğaltmak 

ve sınav organizasyonunu yapmak, 

j) Başarısız veya gerekçe sunarak sınava katılamayan katılımcılar için telafi sınav organizasyonunu 

yapmak, 

k) Program sonunda başarılı olan katılımcılar için Başarı Sertifikası hazırlayarak teslimini sağlamak, 

l) Eğitmenler ve eğitim organizasyonunda görevli olan personele ödemelerini yapmak, 

m) Tüm sekretarya faaliyetlerini yürütmek. 
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DÖ D  C  BOLUM 

 ürürlük ve  ürütme 

 ürürlük 
 

MADDE 7- Bu yönerge, Aksaray Üniversitesi Senatosunda kabul edildiğinde yürürlüğe girer. 

 ürütme 
 

MADDE 8- Bu yönerge hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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