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12.02.2014     SENATO      2014/2-VIII  

 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 

CISCO AKADEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

KURS YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, ağ teknolojileri konusunda kendini geliştirmek 

isteyen kişilerin hem teorik hem de pratik anlamda iyi bir altyapı edinmelerini sağlamak için 

açılacak olan kurslar ile ilgili esasları belirlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Bitlis Eren Üniversitesi, CISCO Akademi 

Koordinatörlüğü bünyesinde açılacak olan CNAP (CISCO Networking Academy Program) 

kurslarına ait hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Kanunun 7. ve 58. maddelerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;  

a) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü, 

b) Senato: Bitlis Eren Üniversitesi Senatosunu,  

c) Yönetim Kurulu: Bitlis Eren Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ç) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini,   

d) CISCO: CISCO Systems Inc. adı altında ağ (network) çözümleri sunan uluslararası 

şirketi, 

e) CISCO Networking Academy: CISCO tarafından yetkilendirilmiş uluslararası 

eğitim akademilerinin yönetildiği merkezleri, 

f) CISCO Networking Academy Program (CNAP): CISCO Networking Academy 

tarafından açılmış veya açılacak olan eğitim programlarını, 

g) CISCO Akademi Koordinatörlüğü: CNAP kapsamında açılmış veya açılacak olan 

kursların yönetiminin sağlandığı birimi,  

ğ) Koordinatörü: CISCO Akademi birimin yöneticisini,  

h) Sorumlu Yürütücü: Kursla ilgili işlemlerin yürütülmesinden sorumlu personeli,  

ı) Kurs: Kursiyerleri yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursunu,   

i) Eğitmen: Kurslarda eğitim veren öğretim elemanlarını, 

j) Kur: İlgili eğitim süresinin alt bölümlerini, 

k) Kursiyer: Kursa katılma hakkı kazanan kişiyi, 

l) Sertifika: Kursa katılan ve yönergedeki başarı şartlarını sağlayan kursiyerlere verilen 

belgeyi,  

m) GNO: Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerine ait genel not ortalamasını, 

ifade eder.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

Kurs Açma  

MADDE 5- (1) Kurslar, CISCO Akademi koordinatörünün önerisi ve Rektörün onayı 

ile açılır.  

Kurslara Katılacaklar  

MADDE 6- (1) Bu Yönerge hükümlerine göre açılacak kurslara;  

a) İlköğretim mezunu olanlar, 

b) 15 yaşından gün almış olanlar,  

katılabilir.  

Kurs Süreleri ve Dönemleri  

MADDE 7- (1) Kurslar, öğretim yılı içinde birbirini izleyen ve kur olarak adlandırılan 

dönemler halinde açılır. 

(2) Kursların ve kurların başlangıç ve bitiş tarihleri Koordinatörün önerisi ve Rektör 

onayı ile belirlenir veya değiştirilebilir. Koordinatörün önerisi ve Rektörün oluru ile yaz 

aylarında da kurs açılabilir. 

Kurs Gün ve Saatleri  

MADDE 8- (1) Kurs saatleri, her bir kurs gününde 2 saatten az, 8 saatten çok 

olmamak üzere haftanın değişik günlerinde planlanabilir. Kurs programı, kursların 

başlamasından en az bir hafta önce duyurulur. Zamanında yapılamayan dersler, koordinatörün 

onayladığı bir program dahilinde, kurs dönemi içinde veya sonunda tamamlattırılır. 

Kursiyer Sayısı  

MADDE 9- (1) Her bir kurs programı en az 6 kursiyer ile açılır. 

 

 

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM 

Kurslarda Öğretim ve Yönetim 

 

Dersler  

MADDE 10- (1) Kurslarda, CNAP tarafından belirlenmiş olan dersler açılır. Ders 

içerikleri CNAP tarafından belirlenir.  

Eğitmenlerin Seçimi ve Görevlendirilmesi  

MADDE 11- (1) Eğitmenler, CNAP eğitmen (trainer) sertifikasına sahip adaylar 

arasından Koordinatör tarafından belirlenir.  

Kursiyerlerle İlgili İşlemler  

MADDE 12- (1) Kursiyerlerin derslere devamları zorunludur. Her kurs döneminde 

okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak %20’den fazlasına katılmayan 

katılımcılara sertifika verilmez.  

(2) Kursiyerlerin kurslara devam ve devamsızlıkları eğitmenleri tarafından online 

olarak CISCO Networking Academy sayfasına işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii 
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afetler, ana, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, 

devamsızlık süresinden sayılmaz. 

(3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri 

görülen katılımcıların kurs ile ilişiği kesilir. Disiplin işlemlerinde, “Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” uygulanır.  

 

Kursların Yönetimi  

MADDE 13- (1) Kurslar, Üniversite adına Koordinatörlükçe yönetilir. 

Koordinatörün Görevleri 

MADDE 14- (1) Koordinatör, Rektör tarafından, öğretim elemanları arasından 3 

yıllığına atanır. Süresi dolan öğretim elemanı tekrar atanabilir. Süresi bitmeden aynı usulle 

görevden alınabilir. 

(2) Koordinatörün görevleri şunlardır; 

a) Kurslarda görev alan eğitmen, diğer personel ve kursiyerlerle ilgili işlemlerin 

yürütülmesini sağlamak, 

b) Kursun düzen ve disiplinini sağlamak, 

c) Kurs çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve yürütülmesini 

sağlamak, 

ç) Kurs gelirlerinden yapılacak ücret ödemelerine ilişkin tahakkukun hazırlanmasını 

sağlamak, 

d) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisi tarafından yürütülmesi gereken diğer 

görevleri yürütmek. 

Sorumlu Yürütücü ve Görevleri 

MADDE 15- (1) Sorumlu Yürütücü, Koordinatörün önerisi ve Rektörün onayı ile üç 

yıllığına atanır. Süresi dolan Sorumlu Yürütücü tekrar atanabilir. Süresi bitmeden aynı usulle 

görevden alınabilir.  

(2) Sorumlu Yürütücünün görevleri şunlardır; 

a) Kurslar için gerekli laboratuvarların kurulması ve işleyişini sağlamak, 

b) Kayıt işlemlerini gerçekleştirmek, 

c) Koordinatörün vereceği diğer görevleri yerine getirmek,  

Başarının Değerlendirilmesi  

MADDE 16- (1) Kurslara katılan kursiyerlerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek 

amacıyla her kurda CNAP tarafından belirlenmiş olan sınavlar yapılır. Her kur sonunda 

sınavlarda başarılı olan kursiyerlere onaylı sertifikaları verilir.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malî Hükümler, Denetim ve Sorumluluk 

 

Kurs Ücretinin Tespiti ve Tahsili  

MADDE 17- (1) Kurs ücretleri, her eğitim-öğretim yılı başında, Koordinatörün önerisi 

ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Kurs ücretlerinde eğitim-öğretim yılı içinde aynı 

usulle değişiklik yapılabilir. Kurs ücretlerinin nasıl tahsil edileceği, Koordinatörlük tarafından 

ilan edilir.  
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(2) Kurs ücretini ödeyerek kesin kaydını yaptıran kursiyerlere, hiçbir nedenle ücret 

iadesi yapılamaz. 

(3) Devamsızlık veya disiplinsizlik sebebiyle kurstan çıkarılan kursiyerlerin ödedikleri 

kurs ücretleri iade edilmez.  

  

 

Kurslardan Ücretsiz veya İndirimli Yararlanma  

MADDE 18- (1) Maddi imkânları yeterli olmayan üniversite öğrencileri 

Koordinatörün önerisi ve Rektörün onayı ile kurslardan ücretsiz olarak yararlanırlar. 

(2) Kurslardan ücretsiz olarak yararlanacak öğrenci sayısı, kurslara katılan toplam 

öğrenci sayısının %10’undan fazla olamaz. 

(3) Kurslardan ücretsiz olarak yararlanacak olan öğrencilerin GNO’sunun en az 3,00 

olması şartı aranır. Başvurular GNO’ya göre sıralanır.  

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlük  

MADDE 19- (1) Bu yönerge Senatonun kabulü ile yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 20- (1) Bu yönergeyi Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü yürütür.    


