ÜNİVERSİTELERARASI İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE DAYALI
UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1. Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yapılan ön
lisans, lisans ve yüksek lisans eğitiminin amaçları:
a) Üniversitelerin eğitim-öğretim olanaklarının paylaşılmasını sağlayarak,
üniversiteler arasında akademik yardımlaşmayı kolaylaştırmak,
b) Bilgi ve İletişim teknolojilerinin sağlandığı etkileşimli ortam, çoklu ortam
olanakları ve sınırsız bilgiye ulaşabilme özellikleri sayesinde eğitimin
etkinliğinin artırılması,
c) Yükseköğretimi yeni öğrenci kitlelerine yaygınlaştırmak ve verimini artırmaktır.
Kapsam
MADDE 2. İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim,
yükseköğretim kurumlarında yürütülen programlarla ilgili olarak açılan dersler
arasından seçilen ve bir bölümü veya tümü bu tür yöntemlerle verilen dersleri ya da
derslerin oluşturduğu ön lisans, lisans ve yüksek lisans diploma programlarını kapsar.
Bu dersler/ programlar internet, diğer veri iletişim ağları veya radyo bağlantılı olarak
verilir. Bu tür eğitimde videokaset, CD Ses/ Videokaset, CD, kitap gibi eğitim gereçleri
ile telefon, televizyon ve posta gibi iletişim araçları da kullanılabilir.
Dayanak
MADDE 3. Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yasa’nın 7. maddesinin (a), (c) ve 12.
maddesinin (c), (d), (f), (h) bendlerine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 4. Bu Yönetmelikte yer alan "Sunucu" (veya “Verici”), dersi veren üniversite,
“İstemci” (veya “Alıcı”), dersi alan üniversite anlamında kullanılmıştır.
Derslerin ve Programların Belirlenmesi ve Kredilendirilmesi
MADDE 5. Derslerin ve programların belirlenmesi ve kredilendirilmesi aşağıdaki
şekilde yapılır:
a) Yükseköğretim Kurulu, sunucu ve istemci üniversitelerden gelen öneriler
doğrultusunda öncelikle hangi alanlarda ve konularda ders ve program
açmaya ihtiyaç olduğunu belirler. Belirlenen program ve dersleri hazırlamak
isteyen sunucular önerilerini Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
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b)

c)

d)
e)

f)

g)

“İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Ders Hazırlama İlkeleri” ne göre
projelendirerek Yükseköğretim Kuruluna başvururlar. Bu başvuruda verilecek
derslerin geniş içeriği, kredisi, programı, uygulamaya ilişkin özellikleri,
kullanılacak kaynaklar, akademik takvim ve varsa çoklu ortam uygulamaları,
video çekimleri, özel yazılımlar ve benzeri için istenen maddi destek belirtilir,
örnek bir bölüm sunulur. Proje bütçesindeki tutar, proje desteklendiği takdirde,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ödenir.
Hazırlanmış olan dersler, Yükseköğretim Kurulu tarafından öngörülen biçimde
incelenerek bu derslerin tasarımı “İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Ders
Hazırlama İlkeleri” ne uygunluğuna göre kredilendirilir. Kredilendirilen derslere
(A) ve (B) ya da (C) notlarından biri verilir. Bu not, ders niteliği, niceliği, düzeni,
etkileşimli örnek ve soruların kullanımı ve ayrıca öğrenmenin denetlenmesine
yönelik öğelerin etkinliğiyle ilgilidir. (A) OLAĞANÜSTÜ, (B) PEKİYİ, (C) ise İYİ
anlamındadır.
Kredilendirilen dersler, sunucu üniversite tarafından kredilendirmeyi izleyen en
çok iki dönem içerisinde açılmak zorundadır. Bu dersler Yükseköğretim Kurulu
tarafından tüm üniversitelere duyurulur. Sunucu, Yükseköğretim Kurulundan
destek alarak hazırladığı dersleri, yine Yükseköğretim Kurulunda belirlenecek
en az sayıda eğitim-öğretim dönemi için açmakla yükümlüdür.
İstemci üniversiteler akademik takvimlerini, sunucu üniversitenin akademik
takvimine göre düzenler.
Bu Yönetmeliğin 5. maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bendlerini Yükseköğretim
Kurulu adına Yükseköğretim Kurulu bünyesinde kurulmuş bulunan Enformatik
Milli Komitesi yürütür.
İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı ön lisans, lisans ve yüksek lisans
diploma programları açmak isteyen üniversiteler Yükseköğretim Kuruluna
başvururlar. Yükseköğretim Kurulu var olan yönetmelikler çerçevesinde ve
buna ek olarak açılacak derslerin yukarıda (a) bendinde sözü edilen ilkelere
uygunluğunu gözden geçirerek programı onaylar.
Üniversiteler, bu Yönetmelik kapsamında salt öğrencilerine sunmak üzere
yapacakları ders tasarımları ve bu tasarımlara dayanarak ders açma için ya da
var olan dersleri değiştirme veya kapama için Yükseköğretim Kurulunun iznini
almakla yükümlüdürler.

Öğrenim Dili
MADDE 6. Yönetmelik çerçevesinde yürütülen derslerde eğitim dili Türkçe’dir. Ancak,
istemci ve sunucu üniversitenin kendi eğitim dilleri çerçevesinde ve karşılıklı
anlaşmalarıyla eğitim dili bir yabancı dil de olabilir. Ön lisans, lisans veya yüksek
lisans programlarında sunucunun eğitim dili kullanılır.
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İstemci ve Sunucu Üniversitelerin Belirlenmesi
MADDE 7. Yükseköğretim Kurulu tarafından öncelikle gereksinim belirlenip, her
akademik yıl/yarıyıl başında duyurulan alan ve/veya konularda ders hazırlamak
isteyen sunucu üniversiteler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvururlar. Ayrıca
istemci üniversiteler de duyurulan konular çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına ders açılması isteğinde bulunabilirler.
Öğrenci Kabulü, Kayıt, Sınav ve Ders Geçme Yöntemleri
MADDE 8. Öğrenci kabulü, kayıt, sınav ve ders geçme yöntemleri aşağıdaki şekilde
belirlenir:
a) Bir üniversitenin, bu Yönetmelik çerçevesinde açtığı derslere diğer bir
üniversitenin istekte bulunması Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla gerçekleşir.
İstemci, istenen derslerin her birinin hedef öğrenci kitlesini ve öğrenci
sayılarını Yükseköğretim Kuruluna bildirir. Sunucu, her isteği o eğitim-öğretim
dönemi içerisinde olanakları çerçevesinde karşılayıp karşılamamakta ve
takvim belirlemekte, istemci ise verilen dersin kendi programında yer alan
hangi dersin ya da derslerin yerine geçeceğine karar vermekte özgürdür.
İstemci ve sunucu üniversiteler arasındaki eşleştirmeyi Yükseköğretim Kurulu
yapar.
b) Bu maddenin (a) bendine göre istemci üniversite tarafından belirlenen öğrenci
ön kayıt listeleri sunucu üniversiye gönderilir ve sunucu tarafından son
kayıtları yapılır. Dersin sonunda, sunucu üniversite rektörlüğünce istemci
üniversitenin rektörlüğüne “Not Bildirim Formu" gönderilir.
c) Bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olup, bağlı oldukları programdan bağımsız
olarak, belli bir konuda kendi isteğiyle bilgi edinmek veya bilgisini artırmak
isteyenler, sunucunun koşullarıyla “Özel Öğrenci” olarak dersi alırlar ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından desteklenen öğrenci sayılarını etkilemezler.
d) Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan
Yükseköğretim diploma programlarına öğrenci kabulü diğer programlardaki
gibi gerçekleşir.
e) Bu tür programlara veya derslere kayıt yaptıran öğrencilerin derslere erişminin
izlenerek değerlendirilmesi dersleri yürüten öğretim üyesinin takdirine
kalmıştır. Ders izleme değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı öğrenciye önceden
duyurulmalıdır.
f) Bu Yönetmelik kapsamında verilen tüm derslerin İnternet yörelerinin sunucu
üniversite bünyesinde yer alması gereklidir. Bu yörede elektronik posta,
elektronik forum gibi araçlarla öğretim elemanı ve öğrenci etkileşiminin
sağlanmasından ve yürütülmesinden dersin öğretim üyesi sorumludur.
g) Derslere ilişkin ödevler İnternet üzerinden verilir ve yanıtları İnternet üzerinden
toplanıp sonuçlar öğrencilere bildirilir. Ara sınav türünde olan sınavlar (Eve
Götür Sınavı, Kısa Sınav vb.) ilke olarak İnternet ya da iletişim ağları
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üzerinden yapılabilir. Ancak, ders geçme notunun ön lisans ve lisans
programlarında % 80’i, yüksek lisans programlarında ise %50'sinin gözetim
altında yapılan sınavlardan oluşması gerekmektedir. Gözetim altında yapılan
yüksek lisans sınavlarında en az %70 başarı sağlanmalıdır. Aksi takdirde
öğrenci o dersten başarısız sayılır. Gözetim altında yapılacak sınavlarda
istemci üniversite, sunucu üniversite tarafından gönderilen sınavı düzenlemek
ve yaptırmaktan sorumludur. Sınav sonuçları en geç üç hafta içinde İnternet
üzerinden öğrenciye duyurulur.
h) Üniversitelerarası iletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan
Yükseköğretim Yönetmeliği çerçevesinde ders alan öğrencilerin başarı
durumları, dersi veren öğretim üyesi tarafından sunucu üniversitenin ilgili
yönetmelikleri kapsamında belirlenir. İstemci Üniversite ise, bu sonuçları kendi
yönetmelikleri çerçevesinde yorumlayıp değerlendirmekte özgürdür.
i) İstemci üniversite tarafından alınacak derslerin koordinasyonu için en az bir
öğretim elemanı görevlendirilir.
Mali Hükümler
MADDE 9. Üniversitelerarası iletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan
Yükseköğretim ücretlidir. Üniversitelerin kendi bünyelerinde açacakları uzaktan
yükseköğretim diplama programlarına kayıtlı öğrenciler için “ikinci öğretim “
programlarının ödeme koşulları geçerlidir. Üniversiteler arasındaki ders
alışverişlerinde ise, öğretim üye ve yardımcıları ile katkısı olanlara ödenecek telif
ücreti ve öğretim üyelerine ödenecek ders ücretleri, sunucu üniversite tarafından
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılan proje önerisinde bir takvime bağlı olarak
ayrıntılarıyla belirtilir. Dersin yinelenerek verilmesi durumunda proje sahiplerine
ödenecek telif ücreti proje önerisinde ayrıca belirtilecektir. Üniversiteler kendi
bünyelerinde konuya ilişkin esasları saptamakla yükümlüdürler.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Programlarından Alınacak Dersler
MADDE 10. Bir üniversitede yürütülmekte olan ön lisans ve lisans programlarındaki
derslerin bir kısmı Anadolu Üniversitesi’nce yürütülen açıköğretim programlarında
verilen dersler arasından da alınabilir. Bu uygulamaya ilişkin olarak ilgili üniversite ile
Anadolu Üniversitesi arasında Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek esaslara göre
protokol yapılır. İlgili üniversitece Anadolu Üniversitesi’ne bu amaçla yapılacak
ödemeler protokolde belirtilir.
Yurtdışındaki Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Dersler
MADDE 11. İleri İletişim ve Bilgi teknolojilerine dayalı olarak eğitim yapan ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından denklikleri tanınan kurum ve kuruluşlar ile
yurtiçindeki üniversiteler arasında bu amaçla işbirliği yapılabilir. Bu tür işbirliğini
kapsayan protokol ve anlaşmalar Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
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Uygulanacak Hükümler
MADDE 12. Bu Yönetmelik’te hüküm bulunmayan durumlarda Yükseköğretimle igili
diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Herhangi bir konuda anlaşmazlık doğması
durumunda Yükseköğretim Kurulu kararı ile anlaşmazlık giderilir.
Yürütme
MADDE 13. Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
Yürürlük
MADDE 14. Bu Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
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