
6 Temmuz 2020 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31177

YÖNETMELİK

Konya Tekn�k Ün�vers�tes�nden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yetler�ne ve yönet�m�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Konya Tekn�k 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� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Merkez (KTÜN-UZEM): Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Senato: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Senatosunu,
d) Ün�vers�te: Konya Tekn�k Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
f) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) İlet�ş�m ve b�lg� teknoloj�s�ne dayalı olarak Ün�vers�tede ön l�sans, l�sans, l�sansüstü (yüksek l�sans, doktora,

tezs�z yüksek l�sans) ve sürekl� eğ�t�m dâh�l tüm eğ�t�m programları kapsamında uzaktan yapılan eğ�t�m �ç�n plan,
program, koord�nasyon ve uygulama faal�yetler� yürütmek.

b) Yükseköğret�m�n yen� öğrenc� k�tleler�ne yayılmasını sağlamak suret�yle ver�ml�l�ğ� artırmak, b�lg�y� tüm
k�tlelere yaygınlaştırmak, ömür boyu öğrenme faal�yetler�ne katkı sunmak.

c) Teknoloj�n�n sağladığı çoklu ve etk�leş�ml� ortam �mkânlarıyla eğ�t�m�n etk�nl�ğ�n� artırmak.
ç) Eğ�t�m-öğret�m �mkânlarının paylaşımlarını 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 ve Ün�vers�tede ver�lmekte olan dersler� e-öğrenme �le
desteklemek.

d) Uzaktan eğ�t�m �le �lg�l� araştırma-gel�şt�rme ve uygulama çalışmaları yapmak.
e) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğ�t�m programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğ�t�m

s�stemler�n� gel�şt�rmeler�ne katkıda bulunmak.
f) Uzaktan eğ�t�m s�stem�n�n tüm aşamalarına akadem�k ve tekn�k destek sağlamak.
g) Ün�vers�tede uzaktan eğ�t�m�n aksatılmadan yürütülmes�yle �lg�l� her türlü �dar�, tekn�k ve akadem�k

faal�yetler�n �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre yürütülmes�n� sağlayıcı tedb�rler� almak.
ğ) Uzaktan eğ�t�m�n yürütüldüğü öğret�m-yönet�m s�stem� (LMS) yazılımının aksaksız b�ç�mde çalışmasını

tem�n etmek ve yönet�m�n� gerçekleşt�rmek.
h) Ün�vers�tede uzaktan eğ�t�m s�stem� �ç�n �ht�yaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut

yazılımları �ht�yaca göre güncellemek.
ı) Uzaktan eğ�t�m uygulaması olarak gerçekleşt�r�lecek ders, sem�ner veya kurslar �ç�n web tabanlı öğret�m

materyaller� gel�şt�rmek ve uygulamaya koymak.
�) Farklı b�r�mlere veya d�ğer ün�vers�telere uzaktan eğ�t�m s�stemler�n�n kurulması ya da Ün�vers�te

altyapısının kullanılarak bu tür h�zmetler�n ver�lmes� konusunda çözümler gel�şt�rmek, ürün ve danışmanlık h�zmetler�
vermek, b�lg� b�r�k�m�n� �lg�l� kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğ�t�mle �lg�l� araştırma ve uygulamalarda yerl�
ve yabancı kuruluşlarla �şb�rl�ğ� �ç�nde olmak, yayınlar yapmak.

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



a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve k�ş�ler �ç�n uzaktan eğ�t�m kapsamında kurslar,
sem�nerler, konferanslar ve benzer� dersler, eğ�t�m programları planlamak ve bu faal�yetler�n koord�nasyonunu
sağlamak.

b) Uzaktan yükseköğret�m kapsamında Ün�vers�teye bağlı eğ�t�m kurumları �le d�ğer yükseköğret�m kurumları
�ç�n dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.

c) İlg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde Türk�ye’n�n ve dünyanın farklı ün�vers�teler�nde alanında uzman
akadem�syenlerle ortak yüksek l�sans ve doktora sınavları �ç�n gerekl� altyapıyı sağlamak.

ç) Amaçları doğrultusunda, uzaktan eğ�t�m�n gerekt�rd�ğ� �let�ş�m ve b�lg� teknoloj�ler�n�n gel�ş�m�n� tak�p
etmek, uygulamalar �ç�n s�stem tasarımı yapmak ve uzaktan eğ�t�me �l�şk�n tüm tekn�k �şler� yürütmek.

d) Uzaktan eğ�t�m�n teknoloj�k ve �let�ş�m altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla
�let�ş�m�, etk�leş�m� ve �şb�rl�ğ�n� sağlamak.

e) Ün�vers�te ve �let�ş�m h�zmet� sunan d�ğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğ�t�m konularına �l�şk�n tüm
kurum ve kuruluşlarla �l�şk�ler gel�şt�rmek.

f) Uzaktan eğ�t�me �l�şk�n mevzuatı tak�p etmek, bu kapsamda yen� gel�şmeler ve uygulamalar planlamak ve
düzenlemek.

g) Uzaktan eğ�t�m konularında araştırma ve gel�şt�rme çalışmaları yapmak.
ğ) Ün�vers�te tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğ�t�m çalışmaları �ç�n ders �çer�kler� hazırlamak.
h) Ün�vers�te �ç� ve ün�vers�te dışı projelerde �ht�yaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders �çer�kler�n�

hazırlamak üzere �lg�l� b�r�m ve k�ş�lerle �şb�rl�ğ�n� sağlamak, bu konularda danışmanlık yapmak, gerekl�
koord�nasyonları sağlamak.

ı) Kamu ve özel kuruluşlara, k�ş�lere uzaktan eğ�t�m kapsamında ver�lecek yaşam boyu eğ�t�me yönel�k ders,
sem�ner, konferans ve benzer� çalışmalara yönel�k proje gel�şt�rmek, gel�şt�r�len projeler�n hayata geç�r�lmes�n�
sağlamak.

�) Uzaktan eğ�t�mle �lg�l� araştırma ve uygulamalarda yerl� ve yabancı kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak.

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 �ç�n 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. Müdürün geç�c� olarak görev�nden ayrılması hal�nde yer�ne bel�rled�ğ� müdür yardımcılarından
b�r�s�, o da bulunmadığı zamanlarda �se en kıdeml� olanından başlamak üzere Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r� vekâlet
eder. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde müdür yardımcılarının görev� de sona erer.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, alınan kararları ve çalışma programını

uygulamak.
c) Merkez�n b�r�mler�n� Merkez�n amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkez çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
d) Ün�vers�ten�n enst�tü, fakülte, meslek yüksekokulu, Sürekl� Eğ�t�m Merkez�, B�lg� İşlem Da�res� Başkanlığı,

d�ğer uygulama ve araştırma merkezler� ve Rektörlüğe bağlı b�r�mler�nde uygulanan programlar ve faal�yetlere �l�şk�n
koord�nasyonu sağlamak.

e) Merkez�n çalışma, hedef ve planları �le yıllık faal�yet raporunu hazırlayarak Yönet�m Kurulunun uygun
görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkez�n �dar� �l�şk�ler�n� yürütmek, personel �ht�yaçlarını bel�rlemek ve Rektöre sunmak.
g) Yurt �ç�ndek� ve yurt dışındak� benzer merkezler �le �şb�rl�ğ� yapmak.
ğ) İnternet üzer�nden sanal eğ�t�m yapılacak sert�f�ka, ön l�sans, l�sans, l�sansüstü b�r�m 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.

Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından

en fazla �k� k�ş� Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlend�r�l�r.
Yönet�m Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları �le Rektörün Ün�vers�te öğret�m elemanları

arasından üç yıl süre �le görevlend�receğ� dört akadem�syen dâh�l olmak üzere toplam en fazla yed� üyeden oluşur.
Görev süres� b�ten üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r. Üyel�kler�n herhang� b�r nedenle boşalması hal�nde kalan sürey�
tamamlamak üzere yen� b�r üye görevlend�r�leb�l�r.



(2) Müdür, Yönet�m Kurulunun başkanıdır. Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne yılda en az �k� kez salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış kabul ed�l�r.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 12 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� kararları almak, çalışma programını hazırlamak.
b) Rektörlüğe sunulacak faal�yet raporunu görüşmek.
c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, 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) Programda yer alacak web �çer�kler�yle �lg�l� standartları oluşturmak ve gözden geç�rmek, konuyla �lg�l�

bölüm başkanlıklarına tavs�yelerde bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; B�lg� İşlem Da�res� Başkanlığı har�ç olmak üzere, 9 uncu madden�n b�r�nc�

fıkrasının (d) bend�nde sayılan b�r�mlerde görev yapan Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından �lg�l� b�r�m�n öner�s�
üzer�ne üç yıllığına Rektör tarafından görevlend�r�len b�rer tems�lc� �le Ün�vers�ten�n B�lg� İşlem Da�re Başkanı ve
Müdürden oluşur. Süres� b�ten üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Herhang� b�r nedenle görev�nden ayrılan üyen�n
yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere aynı yöntemle yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda b�r kez olağan olarak toplanır.
Müdür gerekl� gördüğü takd�rde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırab�l�r.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler�n� gözden geç�rerek �lg�l� konularda Yönet�m Kuruluna gerekl� tavs�yelerde bulunmak.
b) Müdür tarafından hazırlanmış yıllık faal�yet raporunu ve çalışma planını değerlend�rerek öner�lerde

bulunmak.
c) Yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş b�ld�rmek.
ç) Uzaktan eğ�t�m faal�yetler� konularında Yönet�m Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 15 – (1) Merkez�n akadem�k, �dar� ve tekn�k personel �ht�yacı Müdürün taleb� üzer�ne, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddes� uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�len personel �le karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


