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YÖNETMELİK

B�run� Ün�vers�tes�nden:

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; B�run� 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 usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; B�run� 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 (BİRUZEM): B�run� Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: B�run� Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Senato: B�run� Ün�vers�tes� Senatosunu,
d) Ün�vers�te: B�run� Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m 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�ler�ne dayalı olarak uzaktan eğ�t�m �le �lg�l� araştırma gel�şt�rme ve uygulama

çalışmaları ve yayınlar yapmak.
b) Ön l�sans, l�sans, l�sansüstü ve yaşam boyu eğ�t�m de dah�l tüm eğ�t�m programları kapsamında uzaktan

yapılan eğ�t�m �ç�n plan, program, koord�nasyon ve uygulama faal�yetler� yürütmek.
c) Ün�vers�tede ver�lmekte olan dersler� e-öğrenme temel�ne dayanan teknoloj�lerle desteklemek.
ç) Uzaktan eğ�t�m s�stem�n�n tüm aşamalarına akadem�k ve tekn�k destek sağlamak.
d) 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� mevzuata uygun olarak yürütülmes�n� sağlayıcı tedb�rler� almak.
e) Uzaktan eğ�t�m�n yürütüldüğü öğret�m yönet�m s�stem� yazılımının çalışmasını tem�n etmek ve yönet�m�n�

gerçekleşt�rmek.
f) 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, yen� öğrenme s�stemler�n�n, teknoloj�ler�n�n ve uygulamalarının araştırılması
�le bunların ün�vers�te öğrenme materyaller�ne dönüştürülmes� çalışmalarını gerçekleşt�rmek.

g) 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 �lg�l�ler�n yararlanımına açmak.

ğ) İht�yaç duyulan alanlarda toplumun her kes�m�ne yönel�k d�ploma ve sert�f�ka programları düzenleyerek
b�lg�y� yaymak ve yaşam boyu öğrenme �lkes� doğrultusunda h�zmet vermek.

h) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğ�t�m programlarını e-öğrenme uyarlamalarına ve uzaktan
eğ�t�m s�stemler� gel�şt�rmeler�ne katkıda bulunmak.

ı) Uzaktan eğ�t�m alanında gel�şmelere katkıda bulunab�lmek �ç�n Ün�vers�te �le ulusal ve uluslararası
ün�vers�te, kurum ve kuruluşlar arasında b�lg� b�r�k�m�n� paylaşmak ve   �şb�rl�ğ� yapmak.

�) Uzaktan eğ�t�m faal�yetler�ne katılan öğrenc� ve öğret�m elemanlarının uzaktan eğ�t�m araçlarını etk�n ve
ver�ml� kullanab�lmes� �ç�n eğ�t�mler düzenlemek.

j) Uzaktan eğ�t�m sert�f�ka programları düzenlemek.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğ�t�m konularında araştırma ve gel�şt�rme çalışmaları yapmak.
b) Ün�vers�tede uzaktan eğ�t�m, e-öğrenme veya mob�l öğrenme yoluyla ver�len dersler�n �çer�kler�n� çoklu

ortam araçlarıyla tasarlamak, hazırlamak ve sunmak.
c) Ün�vers�te �ç� ve Ün�vers�te dışı projelerde �ht�yaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders �çer�kler�n�

tasarlamak, hazırlamak ve bu konularda danışmanlık yapmak, gerekl� koord�nasyonu sağlamak.
ç) 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.
d) Uzaktan eğ�t�m �le �lg�l� araştırma ve uygulamalarda yerl� ve yabancı kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak.
e) Uzaktan eğ�t�m programlarında görev yapan öğret�m elemanlarına ve programda kayıtlı öğrenc�lere

s�stem�n kullanımı �le �lg�l� eğ�t�m, danışmanlık ve tekn�k destek h�zmet� vermek.
f) Değ�şen ve gel�şen teknoloj� veya koşullara göre uzaktan eğ�t�m �le �lg�l� her türlü güncellenmey� sağlamak

amacıyla gerekl� çalışmaları 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.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Ün�vers�ten�n aylıklı ve devamlı statüdek� personel� 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. Müdür çalışmalarında yardımcı olmak üzere b�r k�ş�y� Müdür yardımcı olarak görevlend�r�lmek üzere
Rektörün onayına sunar. Müdürün geç�c� olarak görev�nden ayrılması hal�nde yer�ne müdür yardımcısı, Müdür
yardımcısının bulunmadığı durumlarda �se Yönet�m Kurulu üyeler� arasından Müdür tarafından öner�len b�r�s� vekâlet
eder. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcısının da görev� sona erer. Müdür �sted�ğ�nde Rektörün onayı alınmak
kaydıyla yardımcısını değ�şt�reb�l�r.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� amaçları doğrultusunda yönetmek.
b) Merkez çalışmalarını koord�ne etmek.
c) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
ç) Merkez�n yıllık faal�yet raporunu ve b�r sonrak� yıla a�t çalışma programını düzenlemek ve Yönet�m

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek, personel �ht�yacını bel�rlemek ve Rektörün onayına sunmak.
e) Merkez�n Ün�vers�ten�n d�ğer b�r�mler�yle olan koord�nasyonunu sağlamak.
f) Akadem�k b�r�mlerden gelen uzaktan eğ�t�m programı açma tekl�fler�ne �l�şk�n görüşler�n� Rektörün onayına

sunmak.
g) Uzaktan eğ�t�m yapan akadem�k programların görüşülmes� sırasında, �lg�l� meslek yüksekokulu, fakülte ve

enst�tü kurullarında �lg�l� bölüm/program başkanlarıyla b�rl�kte görüşmelere katılmak.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdür, Merkez çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere, Ün�vers�te personel�

arasından b�r k�ş�y� müdür yardımcısı olarak görevlend�rmek üzere Rektörün onayına sunar.
(2) Merkez müdür yardımcısı, Merkez Müdürü �le �şb�rl�ğ� �ç�nde Merkez çalışmalarında Merkez Müdürüne

yardımcı olur. Merkez Müdürünün olmadığı zamanlarda Merkez Müdürü adına Merkez� yönet�r.
Yönet�m Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulu, ün�vers�te öğret�m elemanları arasından Müdürün öner�s� ve Rektörün

onayı �le en fazla üç yıl süre �le görevlend�r�len üç üye, Müdür ve Müdür Yardımcısı olmak üzere beş k�ş�den oluşur.
Görev süres� b�ten üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r. Üyel�kler�n her hang� b�r nedenle boşalması hal�nde kalan sürey�
tamamlamak üzere yen� b�r üye görevlend�r�l�r. Müdür, Yönet�m Kurulunun başkanıdır. Yönet�m Kurulu Müdürün
davet� üzer�ne yılda en az �k� kez üyeler�n�n salt çoğunluğu �le toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu
�le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün oyu 2 oy sayılır. Müdür �ht�yaç duyduğu zaman Yönet�m Kurulunu
olağanüstü olarak toplantıya çağırab�l�r.



Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 12 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Bu Yönetmel�ktek� esaslar doğrultusunda kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faal�yet raporunu görüşmek.
c) Merkeze gelen �ş ve proje tekl�fler�n� değerlend�r�p öner�lerde bulunmak.
ç) Merkez �ç�n gerek duyulan çalışma grupları ve kom�syonları kurmak.
d) Bölüm/program başkanlıklarına b�ld�r�lmek üzere programda okutulacak ders �çer�kler�yle �lg�l� tavs�ye

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

bölüm/program başkanlıklarına tavs�yelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato ve

Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� B�run� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


