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YÖNETMELİK

Bandırma Onyed� Eylül Ün�vers�tes�nden:

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı ve kapsamı; Bandırma Onyed� Eylül 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.

Dayanak
MADDE 2 – (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 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
b) Merkez (BANÜ-UZEM): Bandırma Onyed� Eylül Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�,
c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkez�n müdür yardımcısını,
d) Rektör: Bandırma Onyed� Eylül Ün�vers�tes� Rektörünü,
e) Uzaktan Eğ�t�m: Yükseköğret�m kurumlarında eğ�t�m-öğret�m faal�yetler�n�n b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�ne

dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenc� �le öğret�m elemanı arasında ve öğrenc�ler�n kend� aralarında
karşılıklı etk�leş�me dayalı olarak dersler�n b�zzat öğret�m elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu
olmaksızın eş zamanlı b�ç�mde ver�ld�ğ� eğ�t�m�,

f) Ün�vers�te: Bandırma Onyed� Eylül Ün�vers�tes�n�,
g) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amaçları
MADDE 4 – (1) Merkez�n amaçları şunlardır:
a) Ün�vers�te bünyes�nde bulunan tüm akadem�k ve �dar� b�r�mlere yönel�k uzaktan eğ�t�m �le �lg�l� araştırma,

gel�şt�rme ve organ�zasyona �l�şk�n çalışmalar yapmak.
b) Ün�vers�te bünyes�nde ver�lmekte olan dersler�n uzaktan eğ�t�m yöntemler� �le ver�lmes� ve uzaktan eğ�t�me

yönel�k uygulamaların gel�şt�r�lmes�n� desteklemek, bu çerçevede uzaktan eğ�t�mle �lg�l� stratej�k planlama yapmak.
c) B�l�msel çalışmaların gel�şt�r�lmes�n� sağlayacak uzaktan eğ�t�m altyapısını sunmak, kamu ve özel

sektördek� kurum ve kuruluşların uzaktan eğ�t�m �ht�yaçlarını değerlend�rmek, anal�z etmek, programlar önermek,
gel�şt�rmek ve uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkez�n amacı ve faal�yet alanı �le �lg�l� b�lg� b�r�k�m�n� �lg�l� kurum ve kuruluşlara aktarmak ve bu
amaçları gerçekleşt�rmeye yönel�k �dar�, mal� ve tekn�k uygulama esaslarını bel�rlemek, projeler gel�şt�rmek, b�l�msel
toplantılar düzenlemek, konuyla �lg�l� sürel� ve/veya süres�z yayınlar yapmak.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleşt�rmek �ç�n aşağıdak� faal�yetlerde bulunur:
a) Eğ�t�m ve öğret�m faal�yetler�n� ön planda bulundurmak kaydıyla; özel veya kamu tüzel k�ş�ler�ne veya

gerçek k�ş�lere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara �ht�yaç duydukları alanlarda; uzaktan eğ�t�m yoluyla ver�lecek eğ�t�m
veya �lg�l� mevzuat çerçeves�nde sert�f�ka programları, kurslar, sem�nerler ve konferansları düzenlemek ve bu
faal�yetler�n koord�nasyonunu sağlamak, danışmanlık h�zmetler� vermek, proje hazırlamak ve proje yürütmek.

b) Kamu �dareler�, özel sektör, s�v�l toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların talepler� doğrultusunda;
görevde yükselme, unvan değ�ş�kl�ğ�, yeterl�k, seçme, kurum �ç� ve g�r�ş sınavları g�b� tüm sınavların şahsen veya
�nternet üzer�nden başvurularının alınmasından, sonuçların duyurulmasına kadar tüm sınav sürec�n� yürütmek.

c) Ün�vers�te bünyes�nde uzaktan eğ�t�m yoluyla yürütülecek ortak dersler �le ön l�sans, l�sans, l�sans
tamamlama ve l�sansüstü eğ�t�m programları �ç�n gerekl� tekn�k ve eğ�t�msel altyapıyı sağlamak.



ç) Uzaktan eğ�t�mde kullanılacak eğ�tsel �çer�kler�, alan uzmanları �le �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde bel�rlenen
standartlara göre gel�şt�rmek, gerekl� destekler� sunmak ve öğrenc�lerle paylaşmak.

d) Uzaktan eğ�t�m yoluyla ver�lecek eğ�t�m veya �lg�l� mevzuat çerçeves�nde sert�f�ka programları, kurslar,
sem�nerler ve konferanslar g�b� eğ�t�m faal�yetler�nde görev alacak öğret�m elemanlarını bel�rlemek, görevlend�rmek,
�ş b�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak.

e) Uzaktan eğ�t�m yoluyla gerçekleşt�r�len faal�yetler�n sunucu/�stemc� altyapı örgütlenmes�, �let�ş�m/etk�leş�m
planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenc� destek h�zmetler�, ölçme ve değerlend�rme çalışmaları ve halkla �l�şk�ler
ve tanıtım faal�yetler�n� yapmak.

f) Uzaktan eğ�t�m �le �lg�l� araştırma-gel�şt�rme çalışmalarını yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
MADDE 6 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevler�
MADDE 7 – (1) Müdür; Ün�vers�tede tam zamanlı olarak görev yapan öğret�m üyeler� arasından üç yıl �ç�n

Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Görev süres� sona eren Müdür tekrar görevlend�r�leb�leceğ� g�b�, süres� sona
ermeden de Rektör tarafından görevden alınab�l�r. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenl� olarak yürütülmes� ve
gel�şt�r�lmes�nden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, kurulların toplantı gündem�n� oluşturmak ve

Yönet�m Kurulunca alınan kararları uygulamak.
c) Merkez�n çalışma hedef ve planları �le yıllık faal�yet raporunu hazırlamak ve Yönet�m Kurulunun görüşünü

alarak süres� �ç�nde Rektöre sunmak.
ç) Merkez�n yıllık ve uzun vadel� yatırım bütçeler�n� hazırlamak ve Yönet�m Kurulunun görüşünü alarak

süres� �ç�nde Rektöre sunmak.
d) Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek, personel �ht�yacını bel�rlemek ve Yönet�m Kuruluna sunmak.
e) Yurt �ç� ve yurt dışındak� uygulama ve araştırma merkezler� �le �ş b�rl�ğ� yapmak.
(3) Merkez�n faal�yetler�ne yardımcı olmak üzere, Ün�vers�ten�n kadrolu öğret�m elemanlarından en fazla �k�

k�ş� üç yıl �ç�n Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlend�r�lmek üzere Rektörün onayına sunulur. Müdür
yardımcıları Müdürün kend�ler�ne vereceğ� görevler� yapar. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcılarının görev� de
sona erer. Müdürün geç�c� olarak görev�nden ayrılması hal�nde yardımcılarından b�r�, müdür yardımcısı bulunmadığı
zamanlarda �se Yönet�m Kurulu üyeler� arasından bel�rlenen k�ş� Müdüre vekâlet eder.

Yönet�m Kurulu ve görevler�
MADDE 8 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün tekl�f edeceğ� ve Rektör tarafından

görevlend�r�len Ün�vers�ten�n kadrolu öğret�m üyeler� arasından üç yıl �ç�n seç�len en az beş öğret�m üyes�nden oluşur.
Müdür, Yönet�m Kurulunun başkanıdır. Görev süres� sona eren üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Üç kez arka arkaya
veya toplam beş kez mazerets�z olarak toplantılara katılmayan Yönet�m Kurulu üyes�n�n üyel�ğ� sona erer ve yer�ne
aynı usulle kalan sürey� tamamlamak üzere başka b�r üye görevlend�r�l�r.

(2) Müdür ve müdür yardımcıları görevl� oldukları sürece Yönet�m Kurulunun tab�� üyes�d�r. Bunların
görevler� herhang� b�r nedenle sona ermes� hal�nde Yönet�m Kurulu üyel�ğ� de sona erer.

(3) Yönet�m Kurulu, her eğ�t�m-öğret�m yılında en az b�r kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla
kararlarını alır. Oyların eş�t olması hal�nde başkanın oyu ağırlıklıdır.

(4) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak.
b) Müdür tarafından sunulan faal�yet raporunu, yıllık çalışma programını ve bütçes�n� görüşerek, karara

bağlamak.
c) Merkez�n faal�yetler� doğrultusunda oluşacak mal� konulara �l�şk�n kararları almak.
ç) Merkeze gelen �ş ve proje tekl�fler�n� değerlend�r�p karara bağlamak.
d) Merkez bünyes�nde, Merkez�n faal�yetler�ne yardımcı olmak üzere görev yapacak öğret�m elemanlarını

bel�rlemek ve Rektörün onayına sunmak.
e) Müdürün tekl�f� üzer�ne çalışma b�r�mler�n�n sorumlularını bel�rlemek.
f) Uzaktan eğ�t�m faal�yetler� ve mevzuat gel�şt�rme kapsamında, Ün�vers�te Senatosuna ve Yönet�m Kuruluna

sunulması gereken hususlarda karar almak.
g) Uzaktan Eğ�t�m faal�yetler�n�n �çer�kler�n� ve ders materyaller�n� onaylamak.



ğ) İlg�l� mevzuat uyarınca gerekl� d�ğer �şler� görüşmek ve/veya karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevler�
MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Rektör tarafından görevlend�r�len Ün�vers�teye bağlı fakülte dekanlıkları,

enst�tü müdürlükler�, yüksekokul müdürlükler�, meslek yüksekokul müdürlükler�, Rektörlüğe bağlı bölüm
başkanlıkları ve Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez� Müdürlüğü’nden b�rer akadem�k üye, B�lg� İşlem
Da�re Başkanlığı ve Öğrenc� İşler� Da�re Başkanlığından b�rer üye, Müdür ve yardımcıları olmak üzere en fazla y�rm�
beş üyeden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun başkanıdır. Müdürün herhang� b�r nedenle görev� sona ermes� hal�nde,
müdür yardımcıları da dah�l olmak üzere Danışma Kurulu üyel�kler� sona erer. Buna ek olarak, müdür yardımcısının
herhang� b�r nedenle görev�n�n sona ermes� hal�nde de �lg�l� müdür yardımcısının Danışma Kurulu üyel�ğ� sona erer.

(2) Danışma Kurulu üyeler�n�n görev süres� üç yıldır. Süres� dolan üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres�
b�tmeden ayrılan üyeler�n yer�ne o üyeler�n a�t olduğu b�r�mden olmak ve kalan sürey� tamamlamak üzere yen�ler�
görevlend�r�l�r.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne olağan olarak yılda en az b�r kere, gerekl� hallerde daha sık
olmak üzere toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı �ç�n salt çoğunluk aranır. Danışma kurulunun kararları Yönet�m
Kurulu tarafından kabul ed�ld�kten sonra uygulanır.

(4) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler�n� gözden geç�rerek �lg�l� konularda gerekl� kararlar almak ve öner�lerde bulunmak.
b) Müdür tarafından hazırlanmış ve Yönet�m Kurulunca onaylanmış yıllık faal�yet raporunu, bütçe �le çalışma

programını, eğ�t�m faal�yetler�n� değerlend�rmek, yapılmış ve yürütülmekte olan mevcut çalışmalar hakkında görüş
b�ld�rmek, öner�lerde bulunmak, b�r sonrak� çalışma yılına a�t programı değerlend�rmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Harcama yetk�l�s�
MADDE 10 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� kısmen veya tamamen Müdüre

devredeb�l�r.
Personel �ht�yacı
MADDE 11 – (1) Merkez�n akadem�k, �dar� ve tekn�k personel �ht�yacı 2547 sayılı kanunun 13 üncü maddes�

uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Dem�rbaş ve ek�pman
MADDE 12 – (1) Merkez faal�yetler� kapsamında alınan her türlü alet, ek�pman ve dem�rbaşlar Merkez�n

kullanımına tahs�s ed�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 14 – (1) 19/2/2018 tar�hl� ve 30337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bandırma Onyed� Eylül

Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Bandırma Onyed� Eylül Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


