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Sayı : 31423

YÖNETMELİK
Maltepe Ün�vers�tes�nden:
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Maltepe Ün�vers�tes� Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının görevler�ne �l�şk�n usul ve
esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Maltepe Ün�vers�tes� Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına ve yönet�m organlarının görevler�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) Akadem�k b�r�m: Maltepe Ün�vers�tes�ne bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve
l�sansüstü eğ�t�m enst�tüsünü,
b) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,
c) Merkez: Maltepe Ün�vers�tes� Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
ç) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
d) Öğrenc�: Maltepe Ün�vers�tes�n�n her düzeydek� öğrenc�ler�n�,
e) Rektör: Maltepe Ün�vers�tes� Rektörünü,
f) Rektör Yardımcısı: Maltepe Ün�vers�tes�n�n eğ�t�m-öğret�mden sorumlu Rektör Yardımcısını,
g) Ün�vers�te: Maltepe Ün�vers�tes�n�,
ğ) 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) Önl�sans, l�sans ve l�sansüstü düzeydek� öğrenc�ler�n öğrenme faal�yetler�ne ve akadem�k gel�ş�mler�ne
destek olmak amacıyla programlar tasarlamak ve bu programları yürütmek.
b) Öğret�m elemanlarına yönel�k olmak üzere, öğret�m faal�yetler�n� çağın gerekler�n� hesaba katarak
zeng�nleşt�rmey� ve gel�şt�rmey� amaçlayan programlar tasarlamak ve uygulamak.
c) Ün�vers�teye yatay geç�ş, d�key geç�ş yoluyla gelen öğrenc�ler�n Ün�vers�teye uyumu �ç�n programlar
tasarlamak ve uygulamak.
ç) Uluslararası öğrenc�ler�n Ün�vers�teye uyumu �ç�n programlar tasarlamak ve uygulamak.
d) Ün�vers�teye yen� başlayan öğret�m elemanları �ç�n uyum programları düzenlemek ve uygulamak.
e) Ün�vers�tede çalışan tam zamanlı ve ders saat� ücretl� öğret�m elemanlarının meslek� yeterl�l�kler�n�
artırmak, gel�şt�rmek üzere h�zmet �ç� programlar düzenlemek ve uygulamak.
f) Ad�l, güven�l�r ve geçerl� ölçme ve değerlend�rme konusunda öğret�m elemanlarına destek sağlamak.
g) Ölçme ve değerlend�rme konusundak� eğ�t�m� sürekl� kılmak.
ğ) Eğ�t�m ve öğret�m�n yöntem ve tekn�kler�yle �lg�l� araştırmalar yapmak.
h) Eğ�t�m teknoloj�ler� konusunda tüm öğret�m elemanlarına yönel�k sem�ner, web�nar ve benzer� çalışmalar
tasarlamak ve uygulamak.
ı) Ün�vers�tede çalışmaya yen� başlayan �dar� personel�n Ün�vers�teye uyumunu sağlamak üzere programlar
tasarlamak ve uygulamak.
�) Ün�vers�tede çalışan tüm �dar� personel�n meslek� yeterl�l�kler�n�, �let�ş�m becer�ler�n�, yabancı d�l b�lg�ler�n�
artırmak, gel�şt�rmek üzere çeş�tl� eğ�t�m programları tasarlamak ve uygulamak.
j) Öğrenme ve öğretme faal�yetler�n�n yen� �ht�yaçlara yanıt verecek şek�lde oluşturulması �ç�n kal�te güvences�
kavrayışına dayalı olarak araştırma ve uygulamaya yönel�k çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını
yayımlamak.
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k) Ün�vers�ten�n, özell�kle Maltepe Ün�vers�tes� Uzaktan Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�yle, Maltepe
Ün�vers�tes� Sürekl� Eğ�t�m Uygulama ve Araştırma Merkez�yle ve d�ğer akadem�k b�r�mler�yle �şb�rl�ğ� yapmak.
l) Merkez�n verd�ğ� tüm h�zmetlerde, stratej�k planında yer alan m�syon ve v�zyonuyla meslek� ve et�k �lkelere
dayalı olmayı sürekl� olarak gözetmek.
m) Merkez tarafından sunulan h�zmetler� değerlend�rerek, Merkez�n gelecektek� çalışmalarına yön vermek.
n) Öğret�m elemanlarının öğret�m sürec�nde meydana geleb�lecek problemlerle başa çıkab�lmeler� �ç�n destek
sunmak.
o) İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarıyla, s�v�l toplum kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ�
yapmak.
ö) Öğrenme ve öğretme konularında rapor, bülten, sürel� yayın, k�tap ve benzer� özgün yayınlar yapmak.
Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Ün�vers�ten�n tüm akadem�k ve �dar� b�r�mler�yle güçlü �let�ş�me ve güçlü �şb�rl�ğ�ne dayalı olarak öğrenme
ve öğret�m�n güçlü kılınmasına yönel�k eğ�t�m, araştırma, uygulama, ölçme ve değerlend�rme faal�yetler�n� yürütmek.
b) Öğrenme faal�yet�n�n temel dayanağı olan düşünme ed�m�n�n etk�n olması �ç�n çeş�tl� eğ�t�mler yapmak.
c) Öncel�kler� bel�rlemek, öneml�yle önems�z� ayırt etmek, zaman yönet�m� ve benzer� konularda öğrenc�lere
rehberl�k yapmak.
ç) D�kkat eks�kl�ğ�, yoğunlaşamama, mot�vasyon eks�kl�ğ�, kaygılarla başa çıkab�lme, erteleme �stem�yle başa
çıkma ve benzer� konularda sem�nerler vermek, rehberl�k yapmak; s�steml�, etk�l� ve sürekl� eğ�t�mler yapmak.
d) Duruma ve �ht�yaçlara göre, Ün�vers�tede Sağlık, Kültür ve Spor Da�re Başkanlığına bağlı olarak çalışan
Rehberl�k ve Ps�koloj�k Danışmanlık B�r�m�yle �şb�rl�ğ� yapmak.
e) Ün�vers�tedek� akran mentörlüğü programı �le �şb�rl�ğ� yapmak.
f) Öğrenc�ler�n gelecekler�n� planlamalarında Maltepe Ün�vers�tes� Mezunlarla İlet�ş�m ve Kar�yer Planlama
Uygulama ve Araştırma Merkez�yle �şb�rl�ğ� yapmak.
g) Öğrenc�ler�n akadem�k gel�ş�m�n� yakından �zlemek ve akadem�k b�r�mlerle paylaşmak.
ğ) Öğrenc�ler�n gel�ş�m�n� olumlu ya da olumsuz yönde etk�leyen etmenler hakkında araştırmalar yaparak �lg�l�
b�r�mlere raporlamak.
h) Araştırmalardan elde ed�len bulguları yönet�c�lerle, akadem�k personelle paylaşarak öğrenc�ler�n akadem�k
gel�ş�m�n� destekley�c� ve öğret�m ortamını zeng�nleşt�r�c� uygulamaların tasarlanmasına yardımcı olmak.
ı) İlg�l� olunan çalışma alanlarında danışmanlık h�zmet� vermek.
�) Öğrenme ve öğretme alanında ulusal ve uluslararası b�l�msel etk�nl�kler düzenlemek.
j) Ün�vers�ten�n tüm �ç paydaşlarının 21 �nc� yüzyıl yetk�nl�kler� bağlamında öğrenme, öğretme ve eğ�t�m
etk�nl�kler�ne katılması �ç�n programlar tasarlamak ve uygulamak.
k) Öğret�m elemanları �ç�n eğ�t�c�n�n eğ�t�m� anlayışı �ç�nde öğret�m yöntem ve tekn�kler�ne, öğret�m
malzemes� hazırlamaya yönel�k programlar düzenlemek.
l) Öğret�m elemanlarına çevr�m�ç� uzaktan eğ�t�m pedagoj�s� ve uygulamaları konularında destek sağlamak.
m) Öğret�m elemanlarına mevcut ders �zlenceler�n� yen�lemede ve yen� �zlenceler� hazırlama konusunda
kılavuzluk yapmak.
n) Dersler�n çağın gereğ� olarak d�j�tal ortamlarda tasarımının yapılması, Öğren�m Yönet�m S�stem� (ÖYS)
aracılığıyla oluşturulması konusunda planlama yapmak, öğret�m elemanlarına bu bağlamda kılavuzluk etmek.
o) Öğret�m elemanlarına ölçme ve değerlend�rme konusunda sürekl� olarak danışmanlık h�zmet� vermek.
ö) Öğret�m elemanlarına etk�l� �let�ş�m, sınıf yönet�m�, sunum tekn�kler� ve benzer� konularda sem�nerler
vermek.
p) İdar� personel�n b�lg�, becer� ve yetk�nl�kler�n� artırmaya yönel�k faal�yetler düzenlemek.
r) Tüm �ç paydaşlarının �ht�yaçlarını ve memnun�yet�n� bel�rlemek amacıyla bell� aralıklarla çeş�tl� anal�zler ve
araştırmalar yapmak.
s) Başta okullar olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının olası talepler�n� karşılamak üzere çalışmalar
yapmak.
ş) Özell�kle rehberl�k ve araştırma merkezler�ne destek vermek ve b�l�msel toplantılar düzenlemek.
t) Araştırma sonuçlarını ulusal ve/veya uluslararası ortamlarda, paylaşmak, geleneksel usullerle ya da d�j�tal
olarak yayımlamak.
u) Merkezde ver�len tüm h�zmetler� bell� aralıklarla rapor hal�nde Rektöre sunmak.
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.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
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MADDE 8 – (1) Müdür; Merkez�n faal�yet alanıyla �lg�l� doğrudan çalışmaları ve yayınları olan, öğrenme ve
öğretme konusunda yaptığı çalışmalarla Ün�vers�teye destek veren öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından üç
yıl süreyle görevlend�r�l�r. Süres� sona eren Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdürün altı aydan fazla süreyle görev�
başında bulunmaması durumunda görev� sona erer. Müdür Merkez�n çalışma potans�yel�n�n etk�n ve ver�ml� b�r
şek�lde kullanılmasından, çalışmaların düzenl� olarak yürütülmes�nden, faal�yetler�n gözet�m ve denet�m�n�n
yapılmasından Rektöre ve Rektör Yardımcısına karşı sorumludur.
(2) Müdür, çalışmalarında kend�s�ne yardımcı olmak üzere b�r k�ş�y� Müdür Yardımcısı olarak görevlend�rmek
üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görev� başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısına vekâlet bırakır.
Vekâlet�n süres� altı ayı geçemez. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceğ� görevler� yer�ne get�r�r.
Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Yönet�m Kurulunu bell� aralıklarla toplamak ve bu toplantılara başkanlık etmek.
c) Danışma Kurulunu bell� aralıklarla toplamak ve bu toplantılara başkanlık etmek, alınan kararları
uygulamak.
ç) Merkez�n kısa, orta ve uzun vadel� çalışma planlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.
d) Merkez�n yıllık faal�yet raporlarını Rektöre sunmak.
e) Merkez�n personel �ht�yaçlarını Rektöre �letmek.
f) Merkezde yürütülen faal�yet ve projeler�n planlama, koord�nasyon, �zleme ve değerlend�rme �şler�n�
yürütmek.
g) Merkez�n ve çalışma gruplarının faal�yetler�yle �lg�l� olarak yılda b�r kez olmak üzere Yönet�m Kuruluna
rapor sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Ün�vers�ten�n Merkez�n faal�yet alanına g�ren konularında çalışan tam
zamanlı öğret�m elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�len dört üye ve Müdürle b�rl�kte beş
üyeden oluşur.
(2) Süres� dolan üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden ayrılanların veya altı aydan fazla
Ün�vers�te dışında görevlend�r�lenler�n yer�ne, kalan sürey� tamamlamak üzere aynı usulle yen� üyeler görevlend�r�l�r.
(3) Yönet�m Kurulu, Müdür tarafından bel�rlenen ve üyelere önceden b�ld�r�len gündem doğrultusunda, yılda
en az �k� kez olağan ve gerekl� olduğunda Müdürün çağrısı üzer�ne olağanüstü olarak toplanır. Yönet�m Kurulu üye
tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.
Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yet alanları doğrultusunda gerekl� kararları almak.
b) Merkez�n faal�yetler�n�n planlanmasında ve yürütülmes�nde Müdüre yardımcı olmak.
c) Danışma Kurulundan gelecek öner�ler� değerlend�rmek ve karara bağlamak.
ç) Merkez�n çalışma alanıyla �lg�l� kurum ve kuruluşlarla yapılacak �şb�rl�ğ�n�n esaslarını bel�rlemek.
d) Merkez�n amaçlarının gerçekleşmes� ve yapacağı çalışmaların yürütülmes� �ç�n gerekl� d�ğer kararları
almak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Ün�vers�ten�n �ç�nden ya da dışından olmak üzere, Merkez�n faal�yet
alanına g�ren konularda deney�ml�, gerekt�ğ�nde b�lg�s�ne başvurulab�lecek Rektör tarafından üç yıl �ç�n
görevlend�r�len en az beş en çok sek�z üyeden oluşur. Süres� dolan üyeler Rektör tarafından yen�den
görevlend�r�leb�l�r.
(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzer�ne yılda en az b�r kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.
(3) Merkez Müdürü gerekl� durumlarda, Danışma Kurulu üyeler�n� b�lg� ve deney�mler�nden yararlanmak,
görüşler�n� almak ve faal�yetler� hakkında b�lg� vermek üzere toplantıya çağırab�l�r.
Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n yürütmey� planladığı veya yürüttüğü konularda görüş ve öner�lerde bulunmak.
b) Merkez�n tüm faal�yetler�n� �zlemek.
c) Merkez�n tüm çalışmalarını, kısa, orta ve uzun vadel� planlarını, çalışmalarını değerlend�rmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler
Personel �ht�yacı
MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�
uyarınca Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� mevzuat hükümler�, Senato ve
Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
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Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Maltepe Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.
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