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YÖNETMELİK

Aksaray Ün�vers�tes�nden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Aksaray Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, görevler�ne, organlarına ve yönet�m�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Aksaray Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

amaçlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şek�ller�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�

maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Merkez: Aksaray Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: Aksaray Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Senato: Aksaray Ün�vers�tes� Senatosunu,
d) Ün�vers�te: Aksaray Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları, Faal�yet Alanları, Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Ön l�sans, l�sans tamamlama, l�sans ve l�sansüstü eğ�t�m�nde e‐öğrenme temell� ders ve program açmak,

gel�şt�rmek ve Ün�vers�tede ver�lmekte olan dersler� e‐öğrenme �le desteklemek,
b) Ün�vers�tede uzaktan eğ�t�m ve e-öğrenme �le �lg�l� araştırma-gel�şt�rme, uygulama çalışmaları yapmak ve

eğ�t�m�n etk�nl�ğ�n� arttırmak,
c) Uzaktan eğ�t�m e-öğrenme yoluyla, mezun�yet sonrası eğ�t�m programları düzenleyerek meslek� gel�ş�m ve

b�lg� güncellemes�ne yardımcı olmak,
ç) İht�yaç duyulan alanlarda toplumun her kes�m�ne yönel�k d�ploma ve sert�f�ka programları düzenleyerek

b�lg�y� topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenme �lkes�n� topluma ben�msetmek,
d) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğ�t�m programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan

eğ�t�m s�stemler� gel�şt�rmeler�ne katkıda bulunmak; b�lg� b�r�k�m�n� �lg�l� kurum ve kuruluşlara aktarmak,
e) Eğ�t�m-öğret�m �mkânlarının paylaşımını sağlayarak Ün�vers�te �ç�nde, Ün�vers�teler arasında, ulusal ve

uluslararası kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ�nde akadem�k etk�leş�m� ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla
kurum ve kuruluşların uzaktan eğ�t�m �ht�yaç ve �stekler�ne yardımcı olmak, ön l�sans, l�sans, l�sansüstü ve yet�şk�n
eğ�t�m�nde e-öğrenme temell� ders ve programları gel�şt�rmek.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğ�t�m e-öğrenme konularında araştırma ve gel�şt�rme çalışmaları yapmak,



b) Ün�vers�te tarafından yürütülmekte olan �nternet destekl� öğret�m çalışmalarına yönel�k ders �çer�kler�n�
hazırlamak,

c) Ün�vers�te �ç� ve Ün�vers�te dışı projelerde �ht�yaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders �çer�kler�n�
gerçekleşt�rmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekl� koord�nasyonu sağlamak,

ç) Uzaktan eğ�t�m öğret�m �le �lg�l� konularda Ün�vers�ten�n bütün b�r�mler�ne a�t laboratuvar, kütüphane, akıllı
sınıf, dershane, stüdyo ve d�ğer eğ�t�m öğret�m �mkânlarından yararlanmak veya bunların oluşumuna katkıda
bulunmak,

d) B�lg� toplumuna geç�ş sürec�nde Türk�ye’n�n kalkınmasına ve gel�şmes�ne yardımcı n�tel�ktek� eğ�t�mler�n
e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması �ç�n b�l�msel ve teknoloj�k araştırmalar yapmak ve önermek,

e) Uzaktan eğ�t�m �le �lg�l� araştırma ve uygulamalarda yerl� ve yabancı kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak,
f) Merkez�n kuruluş amacına uygun d�ğer çalışmaları yapmak.
Merkez�n yönet�m organları
MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m� aşağıdak� organlardan oluşur:
a) Müdür,
b) Yönet�m Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Ün�vers�ten�n kadrolu öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl �ç�n

görevlend�r�l�r. Görev süres� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür çalışmalarında kend�s�ne yardımcı
olmak üzere, Ün�vers�tedek� öğret�m elemanları arasından �k� k�ş�y� üç yıl �ç�n müdür yardımcısı olarak
görevlend�r�lmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süres� b�t�nce, müdür yardımcılarının da görev� sona
erer. Müdürün görev� başında olmadığı zamanlarda yer�ne yardımcılarından b�r�s� vekâlet eder. Vekâlet�n altı aydan
fazla sürmes� durumunda yen� Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek,
b) Yönet�m Kurulunda alınan kararları ve çalışma programını uygulamak,
c) Merkez�n sürekl� gel�ş�m�n� sağlayacak tedb�rler� almak, uygun programlar açılmasını tem�n etmek ve

Merkez� amaçları doğrultusunda yönetmek,
ç) Uygulanan programlara ve faal�yetlere �l�şk�n koord�nasyonu sağlamak,
d) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını düzenlemek ve Yönet�m

Kurulunun kararıyla Rektörün onayına sunmak,
e) Yönet�m Kuruluna başkanlık yapmak,
f) Merkez�n yürüttüğü faal�yetler konusunda �lg�l�lerle görüşme ve sözleşmeler yapmak,
g) Ün�vers�ten�n enst�tü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, Sürekl� Eğ�t�m Merkez�, B�lg� İşlem

Da�res� Başkanlığı, d�ğer uygulama ve araştırma merkezler� ve Rektörlüğe bağlı bölümler�nde uygulanan programlar
ve faal�yetlere �l�şk�n koord�nasyonu sağlamak,

ğ) Uzaktan eğ�t�m yapılacak sert�f�ka, ön l�sans, l�sans ve yüksek l�sans ve doktora programı yönet�c�ler�n�n
görüşler�n� alarak Rektörün onayına sunmak; �nternet üzer�nden sanal eğ�t�m yapan bölümler�n akadem�k
programlarının görüşülmes� sırasında �lg�l� yüksekokul, fakülte ve enst�tünün kurullarında �lg�l� bölüm başkanlarıyla
b�rl�kte görüşmelere katılmak.

Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektörün Ün�vers�te öğret�m üyeler�/

öğret�m elemanları arasından görevlend�receğ� �k� k�ş� �le b�rl�kte toplam beş k�ş�den oluşur. Yönet�m Kurulu
üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Görev süres� dolan üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden ayrılan üyen�n
yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�l�r. Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne yılda en az
�k� kez üyeler�n salt çoğunluğu �le toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� eğ�t�m programlarının hazırlanması, planlanması ve katılım şartlarının

bel�rlenmes� konularında kararlar almak,



b) Faal�yet raporunun düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek ve sunulan raporları değerlend�rmek,
c) B�r sonrak� döneme a�t çalışma programının düzenlenmes�ne �l�şk�n esasları tesp�t etmek ve sunulan

raporları değerlend�rmek,
ç) Eğ�t�m programları �le bu programların sonunda başarı belges�, sert�f�ka belges�, katılım belges� ve benzer�

belgeler� düzenleyerek vermek,
d) Bölüm başkanlıklarına b�ld�r�lmek üzere programda okutulacak ders �çer�kler� ve program �çer�kler�n�n

güncelleşt�r�lmes�yle �lg�l� tavs�ye kararları almak,
e) Programda yer alacak web �çer�kler�yle �lg�l� standartları oluşturmak ve gözden geç�rmek, konuyla �lg�l�

bölüm başkanlıklarına tavs�yelerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 12 – (1) Merkez�n akadem�k, �darî ve tekn�k personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes� uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel �le karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 13 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� Müdüre devredeb�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� ve Senato

kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Aksaray Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


