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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörlüğüne bağlı olarak
kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına,
faal�yetler�ne, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve çalışma
şekl�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� ve 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KSÜ-UZEM): Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�,

c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

ç) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörünü,

d) Ün�vers�te: Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�n�,

e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı

MADDE 5 – (1) Merkez Ün�vers�ten�n �lg�l� b�r�mler� �le eşgüdüm sağlayarak aşağıdak� amaçları gerçekleşt�r�r:

a) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre, Ün�vers�tede b�lg� �let�ş�m teknoloj�ler�ne dayalı olarak uzaktan yapılacak
olan ön l�sans, l�sans, l�sans tamamlama, l�sansüstü dâh�l bütün eğ�t�m-öğret�m programları ve faal�yetler� kapsamındak�
program ve uygulamaları yürütmek,

b) Ün�vers�te öğrenc�ler�ne ve/veya topluma, �let�ş�m ve b�lg� teknoloj�ler�nden yararlanarak uzaktan eğ�t�m
yoluyla sunduğu tüm dersler/programlar �ç�n ortam gel�şt�rmek, tekn�k destek vermek,

c) Yükseköğret�m�n zaman ve mekân sınırlılığını g�dererek yen� öğrenc� k�tleler�ne yayılmasını sağlamak,

ç) Yükseköğret�mde üret�len b�lg�y� zaman ve mekândan bağımsız bütün �lg�l�lere ulaştırmak,

d) Teknoloj�n�n sağladığı çoklu ve etk�leş�ml� ortam �mkânları �le eğ�t�m-öğret�m�n başarısını arttırmak,

e) E-öğrenme temell� ders ve programları gel�şt�rmek ve Ün�vers�tede ver�lmekte olan dersler� b�lg� �let�ş�m
teknoloj�ler� �le desteklemek,

f) Kurum ve kuruluşların eğ�t�m �ht�yaç ve �stekler�ne uzaktan eğ�t�mle yardımcı olmak,

g) Ün�vers�tedek� akadem�k b�r�mler arasında etk�leş�m� ve yardımlaşmayı desteklemek,



ğ) Ün�vers�te �le ulusal ve uluslararası ün�vers�teler, kurum ve kuruluşlar arasında �şb�rl�ğ� ve yardımlaşmaya
katkı sağlamak,

h) Uzaktan eğ�t�m �le �lg�l� uygulama ve araştırma-gel�şt�rme çalışmaları yapmak ve yayınlamak.

Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:

a) B�lg� �let�ş�m teknoloj�ler�ne dayalı uzaktan eğ�t�m şekl�nde yapılan ön l�sans, l�sans, l�sans tamamlama ve
l�sansüstü programlar �le ders, kurs, sem�ner, konferans ve benzer� faal�yetlerde bulunmak,

b) E-eğ�t�m çerçeves�nde ön l�sans, l�sans, l�sans tamamlama ve l�sansüstü eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�ne �l�şk�n
esasları düzenlemek ve Senatonun onayına sunmak,

c) Uzaktan eğ�t�mde �nternet, d�ğer ver� �let�ş�m ağları, radyo, telev�zyon, telefon ve posta g�b� �let�ş�m araçları
ve basım, ses, görüntü v�deo, b�lg�sayar ve teknoloj�n�n sunduğu d�ğer gereçler� kullanarak uzaktan eğ�t�mle �lg�l�
program ve yazılımlar gel�şt�rmek,

ç) Kurslar, sem�nerler, konferanslar ve dersler g�b� programları bel�rlemek, kred�lend�rmek, sert�f�ka, katılım
belges�, ders geçme belges� ve benzerler�n� vermek,

d) Kurs, sem�ner, konferans, ders ve programlara kayıt, kabul, sınav, başarı, ders geçme ve benzer� �şlemler�
düzenlemek ve sunmak,

e) Kurs, sem�ner, konferans, ders ve benzer� öğret�m faal�yetler�nde görev alacak öğret�m elemanlarını
bel�rlemek, görevlend�rmek, �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak,

f) Uzaktan eğ�t�m teknoloj�ler� konusundak� talepler� karşılamak amacıyla planlama ve uygulamalar yapmak,

g) Kurs, sem�ner, konferans, ders ve program yapılandırılmasının yeterl�l�ğ�, sunucu/�stemc� altyapı
örgütlenmes�, �let�ş�m/etk�leş�m planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenc� destek h�zmetler�, ölçme ve değerlend�rme
çalışmaları yapmak,

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

h) Ün�vers�te bünyes�nde akred�te ed�len dersler� Yükseköğret�m Kuruluna önermek,

ı) Uzaktan eğ�t�m otomasyon s�stemler�n� hazırlayarak, Ün�vers�ten�n Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı �le b�rl�kte
uygulamasını sağlamak,

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

j) Uzaktan eğ�t�m �le �lg�l� araştırma ve uygulamalarda yerl� ve yabancı kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak,

k) Ün�vers�te tarafından düzenlenen tüm uzaktan eğ�t�m dersler�n�/programlarını, Ün�vers�te Senatosu ve
Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca bel�rlenen uzaktan eğ�t�m �le �lg�l� süreçlere ve tekn�k kurallara uygunluğu açısından
�ncelemek ve bu konuda Rektörlüğe görüş b�ld�rmek,

l) Uzaktan eğ�t�m kapsamında Rektörlükçe öner�len ve/veya Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca kararlaştırılan
d�ğer faal�yetler� gerçekleşt�rmek,

m) Ün�vers�tedek� uzaktan eğ�t�m faal�yetler� �le �lg�l� tüm envanter�n tutulmasını, �zlenmes�n� ve
değerlend�r�lmes�n� Ün�vers�ten�n B�lg� İşlem ve Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığı �le b�rl�kte sağlamak, �y�leşt�rme ve
güncelleme çalışmalarını yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları

MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönet�m Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür



MADDE 8 – (1) Müdür; Ün�vers�ten�n aylıklı ve devamlı statüdek� öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından
üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Süres� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür, görevlend�r�ld�ğ� usul �le
görevden alınab�l�r.

(2) Müdür çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere Yönet�m Kurulu üyeler� arasından en fazla �k� k�ş�y�
Müdür yardımcısı olarak görevlend�rmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde Müdür
yardımcılarının da görev� sona erer.

(3) Müdürün geç�c� olarak görev�nden ayrılması hal�nde yer�ne Müdür yardımcılarından b�r tanes� vekâlet
eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yen� Müdür görevlend�r�l�r.

Müdürün görevler�

MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez� tems�l etmek,

b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkez�n çalışma, hedef ve planları �le yıllık faal�yet raporunu hazırlamak, Yönet�m Kurulunun görüşünü
aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek, personel �ht�yacını bel�rlemek ve Rektörlüğe sunmak,

d) Merkez b�r�mler�n�n kuruluş ve çalışmalarını bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda yürütmek,

e) Merkez�n çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak,

f) Her türlü uzaktan eğ�t�m programı öğrenc�ler� ve öğret�m elemanları �ç�n tekn�k ve akadem�k desteğ�n
ver�lmes�n� sağlamak,

g) Fakülteler, enst�tüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve Ün�vers�te bünyes�ndek� d�ğer b�r�mler �le
Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan program ve faal�yetlere �l�şk�n koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n� sağlamak,

ğ) Yurt �ç�ndek� ve yurt dışındak� benzer merkezler �le �şb�rl�ğ� yapmak.

Yönet�m kurulu

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür dâh�l yed� k�ş�den oluşur. Müdür dışındak� altı üyen�n b�r�s�
Ün�vers�ten�n B�lg� İşlem Da�re Başkanı olup, d�ğerler�, Ün�vers�ten�n konu �le �lg�l� öğret�m elemanları arasından Rektör
tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Görev süres� b�ten üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r. Üyel�ğ�n herhang� b�r şek�lde
boşalması hal�nde kalan sürey� tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne yılda en az �k� kez salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır. Müdürün öner�s� üzer�ne; Müdür yardımcıları, Ün�vers�te �ç�nden ve
dışından konu �le �lg�l� k�ş�ler görüş b�ld�rmek amacı �le Yönet�m Kurulu toplantılarına katılab�l�r. Ancak bu k�ş�ler oy
kullanamaz.

Yönet�m kurulunun görevler�

MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne en az �k� ayda b�r defa toplanır ve görevler�
şunlardır:

a) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faal�yet raporunu görüşmek,

c) Araştırmacı ve uygulayıcı personel�n, uzaktan eğ�t�m �le �lg�l� araştırma, yayın ve b�l�msel toplantılara
katılmak �ç�n yapacakları mal� destek �stekler�n� değerlend�rmek,

ç) Merkeze gelen �ş ve proje tekl�fler�n� değerlend�r�p, öner�lerde bulunmak,

d) Merkez �ç�n gerek duyulan çalışma grupları ve kom�syonları kurmak,

e) Merkez�n amaçları doğrultusunda, Merkez�n çalışmaları ve yönet�m� �le �lg�l� konularda kararlar almak,

f) Merkez�n çalışma �lkeler�n� Ün�vers�te Senatosu ve Ün�vers�te Yönet�m Kurulu kararlarına göre oluşturmak
ve uygulanmasını sağlamak,

g) Ün�vers�tede çeş�tl� akadem�k b�r�mler arasında uzaktan eğ�t�m kapsamında �şb�rl�ğ� gerekt�ren çalışmaların
yürütülmes� amacıyla protokoller düzenlemek,

ğ) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlend�rmek ve değerlend�rme sonucunu rapor hal�nde
Ün�vers�te Yönet�m Kuruluna sunmak,



h) Müdürün ve Danışma Kurulunun görüş ve öner�ler�n� değerlend�rerek, karara bağlamak,

ı) Merkez bütçes� hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

�) Merkezle �lg�l� düzenley�c� �şlem taslaklarını hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Danışma kurulu ve görevler�

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından Müdürün başkanlığında Ün�vers�ten�n B�lg� İşlem Da�re
Başkanı, Öğrenc� İşler� Da�re Başkanı, Enformat�k Bölüm Başkanı ve uzaktan eğ�t�m veren fakülte, enst�tü, yüksekokul,
meslek yüksekokulu dekanından/müdüründen oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az üç defa toplanarak, Merkez�n akadem�k çalışmalarını değerlend�r�r ve yen�
çalışmalar konusunda görüş ve öner�ler�n� Yönet�m Kuruluna sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel İht�yacı ve Harcama Yetk�l�s�

Personel �ht�yacı

MADDE 13 – (1) Merkez�n personel �ht�yacı, Müdürün öner�s� üzer�ne, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�
hükümler�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel �le karşılanır.

Harcama yetk�l�s�

MADDE 14 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Müdürdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 


