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YÖNETMELİK

Işık Ün�vers�tes�nden:
IŞIK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Işık Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amacına, 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; Işık Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

amacına, 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: Işık Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c) Rektör: Işık Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Ün�vers�te: Işık Ün�vers�tes�n�,
d) 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�n amacı; uzaktan eğ�t�m faal�yetler�n�n etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes�n�

sağlamaktır.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Uzaktan öğrenme temell� ders ve programlar gel�şt�rmek �ç�n yardımcı altyapıları kurmak.
b) Program ve dersler� uzaktan öğrenme �le destekley�c� altyapıları kurmak.
c) Uzaktan eğ�t�m altyapılarının kullanımı �le �lg�l� eğ�t�mler düzenlemek.
ç) Uzaktan eğ�t�m �çer�kler�n�n hazırlanması �ç�n gerekl� araç altyapılarını kurmak.
d) Uzaktan eğ�t�m stratej�ler�ne katkı vermek.
e) Uzaktan eğ�t�m alanında faal�yet gösteren ulusal ve uluslararası d�ğer b�r�mlerle �ş b�rl�ğ� yapmak.
f) Uzaktan eğ�t�m �le �lg�l� araştırma-gel�şt�rme faal�yetler� yapmak.
g) Uzaktan eğ�t�m metodoloj�ler� �le �lg�l� gerekl� pedagoj�k eğ�t�mler�n ver�lmes�n� koord�ne etmek.

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�te öğret�m elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından

görevlend�r�l�r. Süres� dolan Müdür aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdüre, görev� başında olmadığı zaman
müdür yardımcılarından b�r� vekâlet eder. Göreve vekâlet kes�nt�s�z altı aydan fazla sürerse aynı usulle yen� b�r Müdür
görevlend�r�l�r. Müdürün görev�nden ayrılması hal�nde yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı
usulle görevlend�rme yapılır.

(2) Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından en fazla �k� k�ş�, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından üç yıl
süre �le müdür yardımcısı olarak görevlend�r�l�r.  Müdür yardımcıları Müdür tarafından ver�len görevler� yürütürler.

(3) Müdürün görevler� şunlardır:
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a) Merkez� tems�l etmek.
b) Merkez�n asl�, �dar� ve mal� �şler�n� yönetmek, çalışma ortamının düzenl� olması �ç�n gerekl� tedb�rler�

almak.
c) Merkezde görevlend�r�lecek personel� bel�rlemek ve Rektörün onayına sunmak.
ç) Yönet�m Kurulunu düzenl� aralıklarla toplantıya çağırmak, gündem� bel�rlemek ve toplantıya başkanlık

etmek.
d) Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak.
e) Merkez�n yıl sonu çalışma raporunu, gelecek yılın çalışma planını ve bütçes�n� hazırlamak, Yönet�m

Kurulunun onayı üzer�ne Rektöre sunmak.
Yönet�m Kurulu ve görevler�
MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulu, Müdür ve Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından

görevlend�r�len dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönet�m Kurulu yılda en az �k� kez toplanır.
(2) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n amacı doğrultusunda uzun vadel� planları hazırlamak.
b) Yıllık çalışma planını, bütçey� ve yıl sonu çalışma raporunu denetlemek ve onaylamak.
c) Gerekl� görüldüğü durumlarda görüş almak �ç�n çalışma grupları kurmak.
ç) Ulusal ve uluslararası �ş b�rl�ğ� faal�yetler�ne onay vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Işık Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


