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30 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ev sahipliğinde,
Kuşadası’nda yapılan 2010 Ulusal Sürekli Eğitim Merkezleri Toplantısı, 42 Üniversite ve 70 katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir.
Yapılan toplantıda, üniversitelerimize bağlı Sürekli Eğitim Merkezleri’nin toplumsal görevleri ve
sorunları, standardizasyon ve akreditasyon, verilen eğitimlerin kalitesinin arttırılması ile ilgili konular
tartışılmıştır.
Toplantıda belirtilen, Bologna süreci içinde 2009 yılında yapılan ülkemize ait değerlendirmede, tüm
kategoriler içinde en düşük notun (5 üzerinden 1) Sürekli Eğitime (Yaşam Boyu Eğitime) verilmiş
olması tüm üniversiteleri bu konuda daha etkin olmaya yöneltmektedir.
Toplantıda tüm Sürekli Eğitim Merkezlerinin ortak görüş ve önerileri ile aşağıdaki sorunların
Üniversite Rektörlükleri ve YÖK nezdinde gündeme getirilmesi ve acilen çözüme ulaştırılmasının
gerekliliği ortaya konmuştur.
Bu sorunların çözümü için daha önce de değişik tarih ve yerlerde Merkez Yöneticilerinin katılımı ile
Sürekli Eğitim Merkezleri toplantılarının düzenlendiği ancak bugüne kadar ortaya konan sorunların
çözümünün gerçekleştirilemediği gözlenmiştir.
1. Bu toplantımızda da dile getirilen SEM’lerin sorunlarının başında denge tazminatı (375 sayılı
kanun hükmünde kararname) ile ilgili uygulamalar gelmektedir.
2. Toplum eğitimine yönelik önemli misyonlar üstlenen Sürekli Eğitim Merkezlerinin bu görevi
yerine getirebilmesi için en önemli gereklilik kendilerine ait eğitim salonları ve idari
binalarının olmasıdır. Birçok Sürekli Eğitim Merkezi bina yetersizliğini dile getirmiş hatta bazı
Sürekli Eğitim Merkezlerinde eğitim salon ve binalarının hiç olmadığı tespit edilmiştir.
3. Faaliyetlerinin sürekliliği ve kurumsallaşması açısından SEM’lerin akademik birim sayılmaması
ve kalıcı kadrolarının olmaması önemli bir sorun olarak ortaya konmuştur.

Bu sorunların çözümüne yönelik olarak aşağıdaki öneriler kabul edilmiştir.
1. SEM’lerin verdiği hizmetlerden elde edilen gelirlerden döner sermaye işletmesi tarafından
yapılan kesintilerin asgari düzeye indirilmesi ve Öğretim Elemanlarının denge tazminatı
kesintisinin kaldırılması önerilmiştir.
2. Sürekli Eğitim Merkezlerinin ortak sorunlarının tek elden çözümlenebilmesi için SEM
Müdürler (Başkanlar) Konseyi kurulması görüşü benimsenmiştir.
3. Bu konseye Üniversite düzeyinde üye olunması ve Sürekli Eğitim Merkezleri Merkez
Müdürlerinin (Başkanları) Konseyin doğal üyesi olması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

4. Geniş katılımlı ara toplantılarla Konseyin çalışma ilkelerinin belirlenmesi ayrıca kurulacak olan
iletişim ağı ile bilgi transferinin hızlandırılmasının, doküman paylaşımının arttırılmasının
uygun olduğu benimsenmiştir.
5. Bu konseyin hedefi; Bologna süreci çerçevesinde Türkiye çapında eğitime olan talebi
arttırmak için birlikte çalışması, eğitimlerimizde belirli bir kalitenin yakalanması, aynı eğitim
etkinlikleri için benzer kriterler ve sürelerin uygulanması, ulusal ve uluslar arası düzeyde
projeler yapılması, yurtdışındaki ilgili toplantılara katılabilmek ve orada elde edilen bilgi ve
birikimlerin dokümantasyonu ve paylaşılması, teknolojinin gelişen imkanlarından
yararlanarak ülkenin her köşesine eğitimlerle ulaşılması olarak belirlenmiştir.
6. Buna paralel olarak özellikle akreditasyon konusunda programlarını değerlendirecek bağımsız
bir kuruluş olarak, Sürekli Eğitim Merkezleri Derneğinin de bir sonraki aşamada kurulmasının
gerekliliği benimsenmiş olmakla birlikte buna hemen başlanması veya zaman içinde
olgunlaştırılması konusunun Rektörlüklerin görüşleri alınarak değerlendirilmesi gerekliliği
uygun bulunmuştur.
7. 2011 Mayıs ayında düzenlenecek olan Ulusal Sürekli Eğitim Merkezleri Toplantısının ODTU
SEM’in ev sahipliğinde VALUE toplantısı ile birleştirilerek yapılmasına ve her sene farklı bir
Üniversite Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmesine karar verilmiştir.
Aşağıda isimleri yazılı olan Üniversiteler olarak bu bildiriyi onaylıyoruz.
Adnan Menderes Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bilecik Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gediz Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Hakkari Üniversitesi
Hitit Üniversitesi

İnönü Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Melikşah Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Rize Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

