
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eği�m Uygulama ve

Araş�rma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine ve yöne�mine ilişkin usul ve esasları düzenlemek�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eği�m Uygulama ve Araş�rma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yöne�m organlarına, yöne�m organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğre�m Kanununun 7 nci maddesinin

birinci �krasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış�r.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uzaktan Eği�m Uygulama ve Araş�rma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,
ç) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini,
f) Yöne�m Kurulu: Merkezin Yöne�m Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede uzaktan eği�m ile ilgili araş�rma-geliş�rme ve inovasyon projeleri ile yayınlar yapmak,
b) Önlisans, lisans ve lisansüstü eği�minde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, geliş�rmek,
c) Uzaktan eği�m uygulaması olarak gerçekleş�rilecek ders, seminer veya kurslar için e-öğrenme materyalleri

geliş�rmek ve yürürlüğe koymak,
ç) Mezuniyet sonrası eği�m programları düzenleyerek meslekî bilgi güncellemesine yardımcı olmak,
d) İh�yaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve ser�fika programları düzenleyerek

yaşam boyu öğrenme ilkesini topluma benimsetmek,
e) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eği�m programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan

eği�m sistemleri geliş�rmelerine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak,
f) Üniversitede uzaktan eği�min aksa�lmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idarî, teknik ve akademik

faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
g) Uzaktan eği�min yürütüldüğü öğre�m yöne�m sistemi yazılımının çalışmasını temin etmek ve yöne�mini

gerçekleş�rmek,
ğ) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkanlarını kullanarak eği�min etkinliğini ar�rmak,
h) Uzaktan eği�m sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,
ı) Merkez için ih�yaç duyulan her türlü yazılımı tasarlamak ya da mevcut yazılımları ih�yaca göre güncellemek.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; ile�şim ve bilişim teknolojilerine dayalı uzaktan eği�mle yapılan

önlisans, lisans ve lisansüstü programlarını, kursları, seminerleri, konferansları ve hayat boyu öğrenme kapsamında
değerlendirilecek her türlü programı içerir.

(2) Merkez bu kapsamda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Uzaktan eği�m konularında araş�rma ve geliş�rme çalışmaları yapmak,
b) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eği�m kapsamında kurslar,

seminerler, konferanslar ve benzeri dersler, eği�m programları planlamak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu
sağlamak,

c) Uzaktan eği�m yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri programlara kayıt, kabul, sınav,
başarı ve ders geçme ve benzeri işlemleri düzenlemek ve sunmak,



ç) Uzaktan eği�m yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans, ders ve benzeri öğre�m faaliyetlerinde görev
alacak öğre�m elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, ilgili birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

d) Uzaktan eği�m yoluyla verilecek kurs, seminer, konferans ve benzeri eği�m uygulamalarını, dersleri ve
programları belirlemek, kredilendirmek, ser�fika, ka�lım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek,

e) Uzaktan eği�mle ilgili öğre�m yöne�m sistemi ve sunucu/istemci altyapı örgütlenmesini, ile�şim/etkileşim
planlama ve uygulamalarını gerçekleş�rmek, öğrenci destek hizmetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak,

f) Uzaktan eği�m konusunda uygulanmakta olan ilgili mevzua� takip etmek, uygulamaları bu kapsamda
düzenlemek,

g) Uzaktan eği�me ilişkin tüm teknik alt yapı işlerini yürütmek,
ğ) Uzaktan eği�m konularına ilişkin olarak ile�şim ve bilişim hizme� sunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği

yapmak,
h) Üniversite içi ve üniversite dışı projelerde ih�yaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini

gerçekleş�rmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
ı) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eği�mlerin e-

öğrenme vasıtasıyla yaygınlaş�rılması için bilimsel ve teknolojik araş�rmalar yapmak ve önermek,
i) Uzaktan eği�me ilişkin mevzua� takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygulamalar planlamak ve

düzenlemek,
j) Uzaktan eği�m kapsamında Rektörlük tara�ndan verilen veya Yöne�m Kurulunca kararlaş�rılan diğer

faaliyetleri gerçekleş�rmek.
(3) Merkez, uzaktan eği�m için yukarıda belir�len faaliyetlerde bulunurken bilgi aktarım araçlarını kullanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür
b) Müdür Yardımcısı
c) Yöne�m Kurulu
Müdür ve müdür yardımcısı
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı ve kadrolu öğre�m üyeleri arasından Rektör tara�ndan üç yıl

süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden
alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğre�m elemanları arasından bir kişiyi müdür
yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde
yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yöne�m Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak
üzere birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek, merkez çalışmalarını koordine etmek,
b) Yöne�m Kurulunu toplan�ya çağırmak, Yöne�m Kuruluna başkanlık etmek ve Kurulca alınan kararları

uygulamak,
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yöne�m Kurulunun

görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
ç) Merkezin idarî işlerini yürütmek, personel ih�yacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak,
d) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araş�rma merkezleri ile işbirliği yapmak,
e) Yöne�mi al�ndaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
f) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliş�rilmesini sağlamak.
Yöne�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yöne�m Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcısı dahil en çok beş üyeden oluşur. Diğer üyeler,

Üniversitenin aylıklı ve tam zamanlı öğre�m üyeleri arasından Rektör tara�ndan üç yıl süre için görevlendirilir. Görev
süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yöne�m Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan
süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yöne�m Kurulunun başkanıdır. Yöne�m Kurulu, Müdürün
dave� üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar ka�lanların oy çokluğu ile alınır.

Yöne�m Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yöne�m Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yöne�mi ile ilgili kararlar almak,
b) Merkezin bütçesini hazırlamak,
c) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
ç) Senato tara�ndan açılmasına karar verilen önlisans, lisans ve lisansüstü eği�m programlarını uygulamak,



d) Programlarda yer alacak internet sitesi içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak, gözden geçirmek ve bu
konudaki önerileri değerlendirmek,

e) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

f) Eği�m programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, ser�fika ve benzeri belgelerin verilme
koşullarını Üniversite Senatosuna önermek,

g) Üniversiteye bağlı ilgili birimlerce teklif edilen eği�m programlarının hangilerinin düzenleneceğini,
düzenlenen programlarda görevlendirilecek kişileri ve bunlara yapılacak ödemeleri belirlemek,

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve
protokollerini hazırlamak,

h) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ih�yacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ih�yacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi

uyarınca Rektör tara�ndan görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre

devredebilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


