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ATILIM ÜNİVERSİTESİ 
UZAKTAN EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak 
 Amaç 
 MADDE 1 – (1)Bu yönergenin amacı; Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim 
Koordinatörlüğünün amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve 
çalışma şekline, Atılım Üniversitesi tarafından açılan uzaktan öğretim ön lisans, lisans ve 

yüksek lisans programlarının yöntem ve işleyişine yönelik usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 

 MADDE 2 – (1)Bu Yönerge; Atılım Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atılım 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü’nün amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim 
organlarının görevlerine ve çalışma şekline, Atılım Üniversitesi tarafından açılan uzaktan 

öğretim ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının yöntem ve işleyişine yönelik usul ve 
esasları kapsar. 
  

Dayanak 
 MADDE 3 – (1)Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14, 44 

ve 46’ncı maddelerine ve Yüksek Öğretim Kurulu’nca yayınlanan “Yükseköğretim 
Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”’a dayanılarak hazırlanmıştır.  

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Koordinatörlüğün amaçları ve Faaliyet alanları  
  

Koordinatörlüğün amaçları 
 MADDE 4 – (1) Koordinatörlüğün amaçları  

a) Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları 

ve yayınlar yapmak;  
b)  Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitiminde e-öğrenme temelli ders geliştirmek ve 

Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek; 
c)  Uzaktan öğretim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek 

mesleki bilgi güncellemesine yardımcı olmak;  
    ç) İhtiyaç duyulan alanlarda sürekli eğitim merkezi ile işbirliği içinde toplumun her 
kesimine yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve 
hayat boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek; 

d)  Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye 
uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak; 

e)  Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmaktır. 
  

Koordinatörlüğün faaliyet alanları 
 MADDE 5 – (1) Koordinatörlüğün faaliyet alanları şunlardır. 

a)  Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak. 
b)  Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli öğretim çalışmaları için 

ders içeriklerinin hazırlanmasına destek sağlamak. 
c)  Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım 

otomasyonlarını ve ders içeriklerini gerçekleştirmek, bu konularda danışmanlık yapmak ve 



 

gerekli koordinasyonu sağlamak. 
ç) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine 
yardımcı nitelikteki eğitimlerin e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için 

bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve önermek. 
d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla 

işbirliği yapmak. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Koordinatörlüğün organları ve Görevleri, Program koordinatörleri 
 

 Yürütme Kurulu 
 MADDE 6 – (1)Yürütme Kurulu; Enstitü/Fakülte/Yüksekokul kapsamındaki uzaktan 

eğitim birimleri ve Üniversite kapsamında uzaktan eğitim talep eden tüm birimler ile Uzaktan 
Eğitim Koordinatörlüğü arasındaki akademik ve idari konularda organizasyonu sağlar. 

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünün bu yönergede belirlenen bütün görev ve tasarruflarının 
uygulanması için gereken akademik ve idari işleri karara bağlar, onaylar ve Uzaktan Eğitim 
Koordinatörlüğünün işleyişini denetler. 

(2) Yürütme Kurulu; bir Rektör Yardımcısı, Genel Koordinatör, ilgili Enstitü ve 
Yüksekokul Müdürleri, Uzaktan Öğretim Program Koordinatörleri, İlgili Bölüm Başkanları, 

Uluslararası İlişkiler Direktörü ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdüründen oluşur. Rektör 
Yardımcısı Yürütme Kurulunun başkanıdır. 

(3) Yürütme kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Uzaktan eğitim faaliyetleriyle ilgili akademik, idari ve teknik hizmet konularını 

programlamak.  
b) Uzaktan eğitim ile ilgili önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak. 
c) Uzaktan eğitimde yer alan birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve 

yönlendirmek. 
ç) Uzaktan eğitimde görev alacak akademisyen, yönetici ve personelin ihtiyacını 
belirlemek ve belirlenen kişilerin görevlendirilmeleri için Rektörlük makamın 

onayına sunmak. 
d) Uzaktan Eğitim ile ilgili görevleri yapmak. 

  
Genel koordinatör 

 MADDE 7 – (1) Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünün Genel Koordinatörü, 

Koordinatörlüğün teknik ve idari işlerinden ve çalışan personelden sorumlu olup, Yürütme 
Kurulunun üyesi ve Raportörüdür. 

(2) Genel Koordinatör, Yürütme Kurulunun Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünün 

kapsamında yapılmasını belirleyeceği görevleri de yürütür. 
 
Teknik koordinatör 

 MADDE 8 – (1) Genel Koordinatörün, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğünde çalışanlar 
arasından seçtiği Uzaktan eğitimin yürütülmesinde gerekli teknik elemandır. 

(2) Teknik Koordinatör Genel Koordinatöre karşı sorumludur. 
  

Program koordinatörleri 
 MADDE 9 – (1) Her biri, Uzaktan öğretim ile yürütülen bir diploma programının 
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü ile koordinasyonunu sağlayan Enstitü/Fakülte/Yüksekokul 

temsilcileridir.   
(2) Program Koordinatörleri aynı zamanda danışman olarak görev yaparlar. 
(3) Öğrencilerin sayıca yoğunluğu ve ilgili Bölüm/Ana Bilim Dalı başkanlığının 

tavsiyesiyle Yürütme Kurulunca yeni danışmanlar görevlendirilir. 



 

 
      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenci işleri, Sınavlar, Başarı notu 
 

  Öğrenci işleri 
 MADDE 10 – (1)Uzaktan eğitim programlarının öğrencileri Atılım Üniversitesinin 

ilgili oldukları ön lisans /lisans ve lisansüstü programlarının ilgili yönetmeliklerine tabidir.  
(2) Uzaktan eğitim programlarının akademik takvimi Atılım Üniversitesinin ilgili 

akademik takvimidir. 
 

Sınavlar  
  MADDE 11– (1) Öğrencilerin yarıyıl içinde edindiği bilgiyi ölçmek amacıyla en az 1 

ara sınav ve 1 final sınavı yapılır. 
(2) Final sınavı çoktan seçmeli sınav yöntemiyle akademik takvimde belirtilen 

tarihlerde Atılım Üniversitesi yerleşkelerinde Genel Koordinatörlük tarafından bildirilen 
derslik ve salonlarda yapılır. 

 
Başarı notu 

 MADDE 12 – (1) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu 100 tam puan 
üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanır; 

a) Ara Sınavın Başarı Puanına Katkısı: %20 
b) Ödev ve Projelerin Başarı Puanına Katkısı: %15 
c) Final Sınavının Başarı Puanına Katkısı: %65 

(2) Uzaktan öğretim programlarında ara sınav notunun başarı puanına katkısı %20’yi 
geçemez. 

 
        BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler 
 

  Hüküm bulunmayan haller 
 MADDE 13– (1)Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde “Atılım Üniversitesi 

Öğrenci Kayıt - Kabul Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Sınav Yönetmeliği” ile Atılım 
Üniversitesi Yüksek Lisans Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 
 Yürürlükten kaldırılan yönerge 
 MADDE 14-(1) 06.03.2014 gün ve 02 sayılı Senato toplantısında kabul edilen Atılım 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları Yönergesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

  Yürürlük 
 MADDE 15– (1)Bu yönerge Senatonun kabulünden sonra yürürlüğe girer. 

   
Yürütme 

 MADDE 16– (1)Bu yönerge hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 


