KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
SERTİFİKAYA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI
YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen sertifikaya
yönelik eğitim programlarının uygulanmasında izlenecek yöntem ile bu eğitim programlarını başarıyla bitirenlere
verilecek sertifika koşullarını ve biçimini belirlemek ve düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge hükümleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından bir sertifikaya yönelik olarak yürütülecek eğitim
programlarını ve bu eğitim programlarına kayıt yaptıran katılımcıları kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu Uygulama Esaslarında geçen;
a) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,
b) Üniversite Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
c) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Yüksekokul: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
f) Yönetim Kurulu: Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
h) Müdürlük: Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünü ifade eder.

Sertifikaya Yönelik Eğitim Programları ve Sertifika Koşulları
Madde 3- Yüksekokul tarafından yürütülmesi istenen sertifikaya yönelik eğitim programı, ilgili birimce Yönetim Kuruluna
önerilir.Önerilen eğitim programının adı, amacı, süresi, başvuru koşulları, kapsadığı dersler, uygulamalar, sınavlar, proje
çalışmaları, programı yürütecek öğretim elemanları, eğitim programı sonunda verilecek sertifikada belirtilmesi gerekli
hususlar ile değerlendirme ve başarı esasları ayrıntılarıyla belirtilir.
b)Yönetim Kurulu, önerilen eğitim programını, yürütülmekte olan diğer sertifika programları ile benzerlik ve farklılıkları,
kaynak gereksinimleri, içeriği, süresi, değerlendirme esasları açılarından karşılaştırarak inceler ve sonucu bir rapor
halinde Senato’nun onayına sunar. Senato tarafından onaylanan eğitim programları kesinleşir.
c) Senato tarafından onaylanan sertifikaya yönelik eğitim programının akademik sorumlusu bu programı öneren birimdir.
d) İlgili birimin başvurusuyla Yüksekokul sertifikaya yönelik bir eğitim programında değişiklik önerisini Senato’nun
onayına sunar. Önerilen değişiklik Senato’nun onayı ile kesinleşir.

Madde 4- Sertifikaya yönelik eğitim programının başvuru koşulları kayıt ve kabul işlemleri ile gerekli durumlarda
sınavlarla ilgili bilgiler Yüksekokul tarafından duyurulur ve bunlara ilişkin uygulamalar Yüksekokul tarafından yapılır.
Madde 5- Katılımcılar sertifikaya yönelik eğitim programlarına devam etmek zorundadır. Derslerin en az %80’ine devam
etmeyen katılımcılara sertifika ve katılım belgesi verilmez. Katılımcıların devam durumlarını ilgili öğretim elemanı izler.
Madde 6- Eğitim programı süresince, katılımcılara önceden belirlenen sayıda ara sınav, uygulama çalışması ve/veya proje
verilir. Her eğitim programının sonunda bir bitirme sınavı uygulanır. Sertifikaya hak kazanabilmek için gerekli olan başarı
notu ve hesaplama yöntemi eğitim programından sorumlu ilgili birim tarafından belirlenir ve eğitim programı
başlamadan önce Yüksekokul aracılığı ile katılımcılara bildirilir.
Madde 7- a) Bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen sertifikaya yönelik eğitim programına kayıt yaptırarak 5 nci ve
6 ncı maddelerdeki başarı koşullarını yerine getiren katılımcılara bir sertifika verilir.
b) Sertifikaya yönelik eğitim programını başarıyla bitirenlere verilecek sertifika üzerinde belirtilmesi gerekli hususlar
eğitim programını öneren birimce belirtilir. Sertifikalar Rektör, Yüksekokulu Müdürü ve eğitim programını yürüten
birimin başkanı (veya yöneticisi, koordinatörü vb.) tarafından imzalanır. Özel durumlarda, sertifikada yer alacak imzalar,
eğitim programını yürüten birimin önerisi ile Senato tarafından kararlaştırılır.
c) Eğitim programına katılan, ancak 6 ncı maddedeki başarı koşullarını yerine getirmeyen katılımcılara Yüksekokul
Müdürü ile ilgili program koordinatörü tarafından imzalanan bir katılım belgesi verilir.
Madde 8- Katılımcılar kayıt yaptırdıkları eğitim programının tüm genel ve özel koşullarını kabul etmiş sayılır.
Madde 9- Katılımcılar Üniversite’nin tüm kurallarına uymak zorundadır, ancak Üniversite öğrencilerine tanınan haklardan
yararlanamazlar.
Madde 10-Aşağıdaki hallerde katılımcının Yönetim Kurulu kararıyla program ile ilişiği kesilir:
a) Sertifika Programı kayıt ücretinin ödenmemesi.
b) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması.
c) Kursun düzenini bozacak fiil ve harekette bulunulması.
Madde 11- Eğitim programına katılan, 5 nci ve 6 ncı maddedeki başarı koşullarını yerine getirip sertifika almaya hak
kazanan katılımcılardan lisans, yüksek lisans ve/veya doktora programına kayıtlı olan ya da sertifika aldığı tarihten
itibaren üç yıl içerisinde kayıt yaptıracak öğrenciler Üniversitenin ilgili birimlerinde okutulan zorunlu hazırlık sınıfından
muaf olurlar.
Sertifikaya Yönelik Eğitim Programı Ücretleri
Madde 12- a) Sertifikaya yönelik eğitim programlarının ücretleri Yüksekokul tarafından belirlenir ve Yüksekokul web
sayfasında veya yayınlarında (Katalog, broşür vb.) duyurulur. Ücretler Rektörlük Döner Sermaye İşletmesine gelir
kaydedilir ve eğitim programlarına ilişkin tüm ödemeler Rektörlük Döner Sermaye İşletmesi usullerine göre yapılır.
b) Eğitim programı ücretini ödeme koşulları Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve katılımcılara duyurulur.Katılımcılar
belirlenen ücreti ödeyerek eğitim programına kayıt yaptırırlar.Eğitim programına kayıt yaptırdıktan sonra programdan
ayrılan katılımcılardan alınmış olan ücret geri ödenmez.
c)Kurs ücreti üzerinden;
- Peşin ödemelerde %10
- Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerine %10

- Karadeniz Teknik Üniversitesi personeli , eş ve çocuklarına % 15
- 15 kişiden az olmayan toplu başvurularda %10
- Kamu kurumlarınca yapılan 15 kişiden az olmayan toplu başvurularda %15
- Şehit ailesi ve çocuklarına % 100 indirim uygulanır.
d) İndirim uygulanan katılımcı, sadece bir indirim maddesinden yararlanabilir.
Yürürlük
Madde 13- Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- Bu Yönerge esaslarını Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

