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VİZYON 

• ISEM olarak vizyonumuz merkezimizde sürdürülecek 
eğitim faaliyetleri ile birey ve kurumların yeterliliklerini 
artırmak, ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda 
bulunmak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli 
işgücünün oluşmasını sağlamak, eğitimde ileri teknoloji 
kullanmak suretiyle daha geniş kitlelere ulaşarak daha 
fazla bilgiyi paylaşmak ve toplumsal hizmet 
oluşturmaktır. 

MİSYON 

• ISEM olarak misyonumuz üniversitemizin akademik 
araştırma, bilgi ve deneyimlerini toplumumuzun 
hizmetine sunarak uluslararası standartlarda eğitim 
vermek suretiyle birey ve kurumlarımıza hizmet 
üretmektir. 

 



 
                                               IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ  
• BİRİNCİ BÖLÜM  
• Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  
• Amaç  
• MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim 

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  
• Kapsam  
• MADDE 2. Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.  
• Dayanak  
• MADDE 3. Bu Yönetmelik, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi 

ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  
• Tanımlar  
• MADDE 4. Bu Yönetmelikte geçen;  
• a)Merkez (ISEM): Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,  
• b)Müdür: Merkezin Müdürünü,  
• c)Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,  
• d)Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,  
• e)Koordinasyon Grubu: Yönetim Kurulunun belirlediği ilgili program temsilcilerini,  
• f) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü,  
• g)Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,  
• h)Üniversite: Iğdır Üniversitesini, ifade eder.  
• İKİNCİ BÖLÜM  
• Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları  
• Merkezin amacı  
• MADDE 5. Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının dışında eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek, 

kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve yaşam boyu eğitim ve öğretimi 
desteklemek amacıyla sürekli eğitim programları düzenlemektir.  

• Merkezin faaliyet alanları  
• MADDE 6. Merkezin faaliyet alanları şunlardır:  
• a) Üniversitenin öğrencilerine, personeline, gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve 

uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, hizmet içi eğitim programları, sertifika programları, mesleki eğitim ve gelişim kursları ile eğitim 
programları planlamak, düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,  

• b) Üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürekli eğitim ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini desteklemek ve 
katkıda bulunmak,  

• c) Kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini; yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, seminerler, konferanslar 
ve benzeri yollarla gerçekleştirmek,  

• d) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara katılım  belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek. 
 



• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
• Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri  
• Yönetim organları  
• MADDE 7. Merkezin yönetim organları şunlardır:  
• a) Müdür,  
• b) Müdür Yardımcısı,  
• c) Yönetim Kurulu,  
• d) Danışma Kurulu.  

 
• Müdür  
• MADDE 8. Müdür; Üniversitenin aylıklı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile 

görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden 
ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.  

• Altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer.  
• Müdürün görevleri  
• MADDE 9. Müdürün görevleri şunlardır:  
• a) Merkezi temsil etmek,  
• b) Çalışma programlarını hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunca karara 

bağlanan çalışma programını yürütmek,  
• c) Koordinasyon gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,  
• d) Oluşturulan koordinasyon gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu 

bilgilendirmek,  
• e) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,  
• f) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, 

yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,  
• g) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.  

 



• Müdür yardımcısı  
• MADDE 10. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları 

arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.  
• Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan 

süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür 
yardımcılarının da görevi sona erer.  

• Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği Müdür Yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar 
vekâlet edebilir.  

• Yönetim kurulu  
• MADDE 11. Müdür ve yardımcıları ile Müdürün önerdiği Üniversite öğretim elemanları arasından, 

Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.  
• Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. 

Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı 
usulle yeniden görevlendirme yapılır.  

• Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak en az iki ayda bir, gerektiğinde  
• Olağanüstü olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır.  
• Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.  
• Yönetim kurulunun görevleri  
• MADDE 12. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:  
• a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin 

esasları belirlemek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını 
düzenlemek,  

• b)Eğitim programları sonunda başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi 
işlemleri ile ilgili esasları belirlemek,  

• c) Merkez bütçesini hazırlamak,  
• d)Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.  

 



• Danışma kurulu  
• MADDE 13. Danışma Kurulu; Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim 

kurullarınca seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer üyeden oluşur.  
• Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu Üyeliğine seçilebilir. 

Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, üyelerin ait olduğu birimden olmak ve kalan süreyi 
tamamlamak üzere aynı usulle yeniden seçim yapılır.  

• Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak yılda en az bir kere, 
gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli kararı 
alır.  

• Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.  
• Danışma kurulunun görevleri  
• MADDE 14. Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;  
• a) Merkez çalışmalarını değerlendirerek öneriler geliştirmek,  
• b) Merkezce yürütülen eğitim, araştırma ve uygulama gibi faaliyet alanları ile ilgili olarak danışmanlık 

komisyonları oluşturmak.  
• DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
• Çeşitli ve Son Hükümler  
• Personel ihtiyacı  
• MADDE 15. Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13. maddesi uyarınca, 

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.  
• Harcama yetkilisi  
• MADDE 16. Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre veya Rektör Yardımcısına 

devredebilir.  
• Hüküm bulunmayan haller  
• MADDE 17. Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları 

uygulanır.  
• Yürürlük  
• MADDE 18. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
• Yürütme  
• MADDE 19. Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.  



                       YÖNETİM KURULU 

  

YRD.DOÇ. SERKAN KÜNÜ – MÜDÜR 

YRD.DOÇ. İSMAİL HAKKI KORKMAZ- MÜDÜR YRD. 

YRD.DOÇ.  RAMAZAN GÜRBÜZ - MÜDÜR YRD. 

YRD.DOÇ.  CELALETTİN GÖZÜAÇIK - ÜYE 

YRD.DOÇ. EMRAH KUŞ – ÜYE 

YRD.DOÇ. HAKTAN SEVİNÇ – ÜYE 

ARŞ. GÖR. ÖZKAN AYDAR - ÜYE 



              VERİLMESİ PLANLANAN EĞİTİMLERİMİZ 
                                   Temel Eğitimler 
• Bilgisayar Destekli Nicel Analiz 
• Bilgisayar Destekli Yapısal Eşitlik Modellemesi 
• Diksiyon ve Güzel Konuşma Kursu 
• Sorun Çözme ve Karar Verme Teknikleri 
• Motivasyon 
• Kişisel Gelişim 
• Eğiticilerin Eğitimi 
• Personel Görevde Yükselme Eğitimleri 
• Personel Görevde Yükselme Sınavları 
• Zaman Yönetimi 
• Stress Yönetimi 
• Osmanlıca Eğitim Programı 
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http://www.igdir.edu.tr/education-appeal/29


                   VERİLMESİ PLANLANAN EĞİTİMLERİMİZ 
                                        Yabancı Diller 
• Akademik İngilizce 
• Akademik Yazma Faaliyetlerinde Etkili ve Akıcı İngilizce 
• İngilizce Yaz Kursları 
• YDS 
• TOEFL 
• Pratik İngilizce + Conversation Club 
• Pratik Arapça + Konuşma Grubu 
• Kur'an Arapçası 
• İlahiyat Ön Lisans Programına Yönelik Arapça 
• Kur'an Kıraati İlmi 
• Pratik Almanca + Konversationsclub 
• Aile Birleşimi Vizesi İçin ALMANCA (A1 Sertifikası) 
• Pratik Rusça 
• Genel Arapça Kursu 
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        VERİLMESİ PLANLANAN EĞİTİMLERİMİZ 

                          Sertifika Programları 

• Aile Danışmanlığı Sertifika Programı 

• KGK Bağımsız Denetim Eğitimi 

• Hasta Bakım Hizmetleri Sertifika Programı 

                            Teknik Konular 

• İşyeri Hekimliği 

• AUTOCAD Eğitimi 

• Microsoft Office Eğitimi 

• Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi 

• SPSS Eğitimi 

 

http://www.igdir.edu.tr/education-appeal/17
http://www.igdir.edu.tr/education-appeal/40
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                          VERİLMESİ PLANLANAN EĞİTİMLERİMİZ 
                                             İşletme / İktisat 
• Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması 
• Dış Ticaret Uzmanlığı 
• Endüstri ve İşletme Yöneticiliği 
• Marka Yönetimi Uzmanlığı 
• İnsan Kaynakları Yönetimi 
• Lojistik ve Tedarik Zincir 
• Perakende ve Mağaza Yönetimi 
• Satış Becerileri, Müşteri Memnuniyeti 
• Takım / Ekip Çalışması 
• Proje Yönetimi 
• Halkla İlişkiler (PR) 
• İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı 
• Toplam Kalite Yönetimi 
• Toplantı Yönetimi 
• Üretim İşletmelerinde Risk Yönetimi 
• Finans Yönetimi ve Finansal Kriz Yönetimi 
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         VERİLMESİ PLANLANAN EĞİTİMLERİMİZ 
• Yönetim Muhasebesi ve Finansal Raporlama 
• Stratejik Yönetim ve Planlama Uygulamaları - Vaka 

Analizi 
• Projelerin Mali Açıdan Değerlendirilmesi : Fizibilite 
• Üretim İşletmelerinde Maliyet Kontrolü ve Fiyatlama 
• Değişim Gelişimi ve Örgüt Geliştirme 
• Çatışma Yönetimi 
• Liderlik ve Motivasyon 
• Liderlik ve Takım Çalışması 
• Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar (Çağdaş Pazarlama) 
• Pazarlama Faaliyetleri 
• Pazarlama Araştırmaları 
• Satış Yönetimi 
• İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimi 
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                     VERİLMESİ PLANLANAN EĞİTİMLERİMİZ           
                                        Ziraat 
• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi 
• Meyve Bahçeleri Konusunda Verimliliğe İlişkin Eğitimler 
• Tarımsal Gelişim Kursu 
• Arıcılık Eğitimi Kursu 
• Alabalık Yetiştiriciliği 
• Bağcılık (Üzüm ve Üzümsü Meyveler) Yetiştiriciliği 
• Hayvancılıkta Projeleme ve Fizibilite Eğitimi 
• Mantar Yetiştiriciliği 
• Meyve ve Sebzeleri Dayandırma ve Farklı Ürünlere Dönüştürme Yöntemleri 
• Modern Çilek Yetiştiriciliği 
• Organik Tarım 
• Serbest Sistem Ahır Planlama ve İnek Refahı 
• Sığır Besiciliği 
• Sığır Yetiştiriciliği 
• Süt Sığırcılığı / Besi Teknikleri / Sağım Teknikleri 
• Budama Teknikleri Eğitim Programı 
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                      VERİLEN  EĞİTİMLERİMİZ 

05.04.2017 tarihli yönetim kurulu kararı ile arapca 
kursu açılması kararı alınmış olup 17.04.2017 
tarihi itibariyle 52saat  eğitim verilmiştir. 

 

08.05.2017  tarihli yönetim kurulu kararı ile iş 
sağlığı ve güvenliği çalışan eğitim kursu açılması 
kararlaştırılmış olup 15 Mayıs – 09 Haziran 2017 
tarihleri arasında 16 Saat olarak  eğitim 
verilmiştir. Kursta başarılı olanlara katılım ve 
başarı belgeleri verilmiştir. 



 

 

 

 

 

 

                       

                  TEŞEKKÜR EDERİZ. 

   SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE     
UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 


