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YÖNETMELİK

Doğuş Ün�vers�tes�nden:
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Doğuş 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, Doğuş 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 (DOUZEM): Doğuş Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: Doğuş Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Ün�vers�te: Doğuş Ün�vers�tes�n�,
d) 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) Ün�vers�tede uzaktan eğ�t�mle, e-öğrenmeyle, mob�l öğrenmeyle ve bunların s�stemler�, yapıları ve metotları

g�b� konularla �lg�l� araştırma, gel�şt�rme ve uygulama çalışmaları yapmak.
b) Ön l�sans, l�sans ve l�sansüstü eğ�t�mde uzaktan eğ�t�m yoluyla sunulan programların etk�n ve ver�ml�

yürütülmes�n� sağlamak.
c) Ün�vers�tede örgün eğ�t�mde ver�len dersler� uzaktan eğ�t�m araçlarıyla desteklemek.
ç) Uzaktan eğ�t�m alanında gel�şmelere katkıda bulunab�lmek �ç�n Ün�vers�te �le yurt �ç�nde ve yurt dışında

bulunan ün�vers�teler �le kurum ve kuruluşlar arasında b�lg� b�r�k�m�n� paylaşmak ve �şb�rl�ğ� yapmak.
d) Ün�vers�ten�n eğ�t�m �mkânlarının uzaktan eğ�t�m teknoloj�ler�n� kullanarak daha gen�ş k�tlelere ulaşılmasını

ve öğrenme faal�yet�nden daha gen�ş k�tleler�n faydalanmasını sağlamak.
e) Ün�vers�ten�n uygulama ve araştırma merkezler�n�n uzaktan eğ�t�m teknoloj�ler� alanındak� farkındalığını

artırmak.
f) 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.
g) Yurt �ç�nde ve yurt dışında bulunan ün�vers�teler �le kurum ve kuruluşların uzaktan eğ�t�m �ht�yaç ve

talepler�ne cevap vermek.
ğ) Uzaktan eğ�t�m teknoloj�ler�n� eğ�t�m ve öğret�m�n başarı sev�yes�n� yükseltmek �ç�n kullanmak.
h) Yen� öğrenme s�stemler�n�n, teknoloj�ler�n�n ve uygulamalarının araştırılması ve bunların ün�vers�te

öğrenme materyaller�ne dönüştürülmes� çalışmalarını gerçekleşt�rmek.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) İnternet üzer�nden uzaktan eğ�t�m teknoloj�ler� alanında araştırma ve gel�şt�rme yapmak, �lg�l� gel�şmeler�,

sem�ner ve konferansları tak�p etmek.
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) Uzaktan eğ�t�mde kullanılan yazılım otomasyonu �ht�yaçlarının bel�rlenmes� ve güncellemeler�n�n yapılması

�ç�n gerekl� koord�nasyonu sağlamak.
ç) Uzaktan eğ�t�mde görev alacak öğret�m elemanlarının bel�rlenmes�nde �şb�rl�ğ� yapmak ve koord�nasyonu

sağlamak.
d) İnternet tabanlı uzaktan eğ�t�m çalışmalarının etk�n b�r b�ç�mde �lg�l� akadem�k ve �dar� b�r�mlerle �şb�rl�ğ�

�çer�s�nde sürdürülmes�n� ve s�stem�n sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak.
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) Uzaktan eğ�t�mle �lg�l� araştırma ve uygulamalara �l�şk�n d�ğer kurumlarla �şb�rl�ğ� yapmak.
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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 ve görevler�
MADDE 8 – (1) Müdür, Ün�vers�ten�n aylıklı ve devamlı statüsündek� öğret�m elemanları arasından Rektör

tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�l�r. Süres� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür, çalışmalarında
kend�s�ne yardımcı olmak üzere Yönet�m Kurulu üyeler� arasından b�r k�ş�y� müdür yardımcısı 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 b�r Yönet�m Kurulu üyes� Müdüre vekâlet eder.

(2) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
c) Merkeze bağlı b�r�mler� Merkez�n amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkez çalışmalarının düzenl� ve sorunsuz olarak yürütülmes�n� ve gel�şt�r�lmes�n� sağlamak.
d) Fakülteler, enst�tüler, yüksekokullar ve Ün�vers�te bünyes�ndek� d�ğer merkezlerle Rektörlüğe bağlı

b�r�mlerde uygulanan uzaktan öğret�m program ve faal�yetler�ne �l�şk�n koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n� sağlamak.
e) Her yılın sonunda faal�yet raporu ve çalışma planı hazırlamak.
f) Merkez�n yazılım, donanım ve benzer� gereks�n�mler�n� bel�rlemek ve Rektörlüğe sunmak.
g) Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek, personel �ht�yacını bel�rlemek ve Rektörlüğe sunmak.
ğ) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
Yönet�m Kurulu ve görevler�
MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı �le Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından

Rektör tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�len üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süres� b�ten üye
tekrar görevlend�r�leb�l�r. Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne yılda en az �k� kez salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar oy çokluğu �le alınır.

(2) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len esaslar doğrultusunda kararlar almak.
b) Merkezde görevlend�r�lecek çalışanların bel�rlenmes� konusunda Müdürün hazırladığı öner�ler�

değerlend�rmek.
c) Müdürün her yılın sonunda hazırlayacağı faal�yet raporu ve çalışma planını �ncelemek ve bunları karara

bağlamak.
ç) Uzaktan eğ�t�mle �lg�l� araştırma, yayın ve b�l�msel toplantılara katılmak �ç�n mal� destek talepler�n�

değerlend�rmek.
d) Merkez �ç�n gerek duyulan kom�syon ve çalışma gruplarını kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 10 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes� uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�len personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Doğuş Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


