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YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�nden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Kütahya Sağlık B�l�mler� 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, Kütahya Sağlık B�l�mler� 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) Harmanlanmış eğ�t�m öğret�m: Aynı programda dersler�n b�r kısmının uzaktan, b�r kısmının �se örgün

eğ�t�mle yapıldığı eğ�t�m öğret�m�,
b) Merkez (KSBUZEM): Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�,
c) Rektör: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Senato: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Senatosunu,
d) Uzaktan eğ�t�m öğret�m: Öğret�m elemanı ve öğrenc�ler�n aynı mekânda olmaksızın, b�lg� ve �let�ş�m

teknoloj�ler�ne dayalı olarak yapılan eğ�t�m ve öğret�m�,
e) Ün�vers�te: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�n�,
f) 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, Ün�vers�ten�n uzaktan eğ�t�m öğret�m programları �le uzaktan ver�leb�lecek

dersler�n�n yürütülmes� kapsamında, uzaktan eğ�t�m öğret�m alanındak� tüm faal�yetler�n etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde
yapılmasını tem�n etmek; bu alanlarda faal�yet gösteren ulusal veya uluslararası d�ğer b�r�mlerle �şb�rl�ğ� yapmak ve
bu alanlarda araştırma, gel�şt�rme, altyapı hazırlama ve koord�nasyon çalışmaları yapmaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Uzaktan eğ�t�m öğret�m konularında araştırma ve gel�şt�rme çalışmaları yapmak.
b) Uzaktan eğ�t�m öğret�mle �lg�l� her türlü eğ�t�m, öğret�m, araştırma ve uygulamaları teşv�k etmek,

desteklemek ve bunlardan kamu kurumlarının, özel kuruluşların ve k�ş�ler�n yararlanmasını sağlamak.
c) Uzaktan eğ�t�m öğret�m �le �lg�l� b�l�msel ve teknoloj�k araştırmaları planlamak, stratej� gel�şt�rmek,

gerekt�ğ�nde Merkez�n amacına uygun uygulamaları gerçekleşt�rmek.
ç) Kamu kurumları ve özel kuruluşların �ht�yacı olan uzaktan eğ�t�m öğret�m s�stemler�n�n oluşturulmasında

danışmanlık h�zmetler� vermek ve s�stem anal�z� yapmak, talep ed�lmes� hal�nde tekn�k serv�s ve büro h�zmetler�
sağlamak.

d) B�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�ne dayalı uzaktan eğ�t�m öğret�m veya harmanlanmış eğ�t�m öğret�m şekl�nde
yapılan Ün�vers�te �ç�ndek� ön l�sans, l�sans tamamlama, l�sans ve l�sansüstü programlar �le uzaktan eğ�t�m öğret�m
yoluyla ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve k�ş�ler �ç�n h�zmet �ç� eğ�t�m öğret�m, dersler, kurslar, sert�f�ka
programları, sem�nerler, konferanslar ve benzer� faal�yetler� planlamak, açmak, yürütmek ve bu faal�yetler�n
eşgüdümünü sağlamak.

e) Uzaktan eğ�t�m öğret�m şekl�nde ver�len kurs, sem�ner, konferans, ders, program ve bölümler �ç�n �çer�k ve
eğ�t�m öğret�m programları bel�rlemek, kred�lend�rmek, eğ�t�m öğret�m türüne göre sert�f�ka, katılım belges�, ders
geçme belges� ve benzerler�n� vermek; kayıt, kabul, sınav, başarı, ders geçme ve benzer� �şlemler �ç�n usul ve esasları
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bel�rlemek, düzenlemek ve sunmak, görev alacak öğret�m elemanlarını bel�rlemek, görevlend�rmek, �şb�rl�ğ� ve
koord�nasyonu sağlamak.

f) Ün�vers�te �ç� veya Ün�vers�te dışı projelerde �ht�yaç duyulan ders �çer�kler�n� bel�rlemek, akred�tasyonları
�ç�n çalışma yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekl� koord�nasyonu sağlamak.

g) Uzaktan eğ�t�m öğret�m �le �lg�l� araştırma ve uygulamalarda yerl� ve yabancı kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapmak,
ulusal ve uluslararası organ�zasyonlara katılmak.

ğ) Uzaktan eğ�t�m öğret�m �le �lg�l� konularda Ün�vers�ten�n bütün b�r�mler�ne a�t laboratuvar, kütüphane, akıllı
sınıf, dersl�k, stüdyo ve d�ğer eğ�t�m öğret�m �mkânlarından yararlanmak veya bunların oluşumuna katkıda bulunmak.

h) Uzaktan eğ�t�m öğret�m �le �lg�l� araştırmalar yapmak, b�ld�r�, makale ve k�taplar yayımlamak; akadem�k
derg�, konferans, kongre, sempozyum ve benzer� faal�yetler gerçekleşt�rmek, ulusal ve uluslararası proje destekler�ne
başvurmak ve bu faal�yetler� teşv�k etmek.

ı) L�sansüstü Eğ�t�m Enst�tüsü bünyes�nde açılacak Uzaktan Eğ�t�m Tezs�z Yüksek L�sans programlarının
eğ�t�m öğret�m�n� planlamak ve bu programların uygulanmasına yönel�k eşgüdümü sağlamak.

�) Yönet�m Kurulunun kararlaştıracağı d�ğer faal�yetlerde bulunmak.
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 öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre �le

görevlend�r�l�r. Süres� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdüre, çalışmalarında yardımcı olmak ve
gerekt�ğ�nde vekâlet etmek üzere Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından �k� k�ş�, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör
tarafından müdür yardımcısı olarak görevlend�r�l�r. Süres� dolan veya dolmadan görev�nden ayrılan müdür
yardımcılarının yer�ne aynı usulle, Rektör tarafından yen�den görevlend�rme yapılır. Müdürün görev� b�t�nce müdür
yardımcılarının görev� de sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara, Müdürün görevlend�rd�ğ� müdür yardımcısı
başkanlık eder.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
c) Merkez�n çalışma, hedef ve planları �le yıllık faal�yet raporunu hazırlamak veya hazırlatmak, Yönet�m

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
ç) Merkez�n �dar� ve mal� �şler�n� yürütmek, personel �ht�yacını bel�rlemek ve Rektöre sunmak.
d) Yurt �ç� ve yurt dışındak� uygulama ve araştırma merkezler� �le �şb�rl�ğ� yapmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâh�l yed� k�ş�den oluşur. Müdür ve müdür

yardımcıları dışındak� üyeler, Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r.
Görev süres� b�ten üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r. Üyel�ğ�n herhang� b�r sebeple boşalması hal�nde kalan sürey�
tamamlamak üzere yen� üye görevlend�r�l�r. Yönet�m Kurulu, yılda en az b�r defa olmak üzere Müdürün davet�yle salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün oyu yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak, planlamalar yapmak, çalışma usul ve esaslarını bel�rlemek.
b) Merkezde yürütülecek faal�yetlerle �lg�l� öner�lerde bulunmak ve yapılan faal�yetler� denetlemek.
c) Rektörlüğe sunulacak faal�yet raporunu görüşmek.
ç) Merkez personel�n�n,  Merkez�n faal�yet alanları �le �lg�l� araştırma, yayın ve b�l�msel toplantılara katılmak

�ç�n yapacakları mal� destek �stekler�n� değerlend�rmek.
d) Merkeze gelen �ş, proje ve �şb�rl�ğ� tekl�fler�n� değerlend�r�p öner�lerde bulunmak.
e) Merkez �ç�n gerek duyulan çalışma grupları ve kom�syonları kurmak.
f) Senato tarafından açılmasına karar ver�len uzaktan eğ�t�m öğret�m veya harmanlanmış eğ�t�m öğret�m

şekl�nde yürütülecek kurs, ders, sert�f�ka programı, ön l�sans, l�sans tamamlama, l�sans ve l�sansüstü eğ�t�m öğret�m
programlarını uygulamak.

g) Ulusal ve uluslararası �şb�rl�ğ� faal�yetler�ne �l�şk�n tekl�fler� karara bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Personel �ht�yacı
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MADDE 12 – (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.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 14 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� rektör yardımcılarından b�r�ne

veya Müdüre devredeb�l�r.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 


