
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Dijital Dönüşüm 

Koordinatörlüğünün amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarının çalışma şekillerini, 

görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Yönerge, Üsküdar Üniversitesi Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğünün 
örgütlenme şekli, faaliyet alanları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri 
kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Yönerge, aşağıda belirtilen mevzuat, düzenleyici işlemler ve konuya 
ilişkin olarak Üsküdar Üniversitesi tarafından hazırlanan ilgili Yönergelerde yer alan 
esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.  

a) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu  

b) 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu  

c) 05/07/2019 tarihli 2019/12 Sayılı Bilgi Güvenliği Tedbirleri Cumhurbaşkanlığı Genelgesi  

d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 75850160-199-E.88338 sayılı “Ülkemizde 
Yürütülen E-Devlet Uygulamaları ve Siber Güvenlik Faaliyetleri Değerlendirmesi 
Raporu” 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini, 

b) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu, 

c) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü, 

d) Yönetim Kurulu: Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

e) Birim: Üsküdar Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Araştırma 

ve Uygulama Merkezlerini ve diğer birimleri, 

f) Koordinatörlük: Üsküdar Üniversitesi Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğünü, 

g) Koordinatör: Üsküdar Üniversitesi Dijital Dönüşüm Koordinatörünü,  

h) Koordinatör Yardımcısı: Üsküdar Üniversitesi Dijital Dönüşüm Koordinatör 

Yardımcısını,  

i) Yürütme Kurulu: Üsküdar Üniversitesi Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğünde tam 

veya yarı zamanlı görevlendirilmiş öğretim üyelerini ifade eder. 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğünün Görev ve Çalışma Alanları 

Görev ve çalışma alanları  

Madde 5- (1) Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğünün görev ve çalışma alanları arasında dijital 

eğitim, dijital dönüşüm alanında Ar-Ge ve üniversite birimlerinin dijital dönüşüm sürecinin 

desteklenmesi gibi alt başlıklar bulunmaktadır. 

2) Koordinatörlüğün üniversitede var olan dijital eğitim uygulamalarının gelişmesi hedefi 

doğrultusundaki görev ve çalışma alanları şunlardır: 

 

a) Üniversitede artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, simülasyonlar ve yapay zekâ destekli 

öğrenme ortamlarının oluşturulmasına ve etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik 

akademik birimlere rehberlik ederek Fi-jital Eğitim hizmetlerinin dijital tarafının 

sunumuna yardımcı olmak, 

 

b) Öğretim elemanlarının ders süreçlerini yeni öğretim teknolojileri yardımıyla 

geliştirmeleri için rehberlik etmek, 

 

c) Konusunda uzman öğretim elemanlarının verdiği çevrimiçi dersleri herkese açık bir 

şekilde sunan ve sürekli zenginleşen bir eğitim platformu geliştirerek, yüksek 

standartlarda bir eğitime herkesin erişilebilmesini sağlamak,   

 

d) Üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmeye ve teknolojiyle 

zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarına adaptasyonlarını sağlamaya yönelik verilecek 

eğitimleri koordine etmek, 

 

e) Mevcut eğitim programlarının dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda geliştirilmesine 

katkı sağlamak,  

f) Yürüteceği çalışmalar kapsamında, eğitim altyapısının geliştirilmesine odaklanarak 

Üsküdar Üniversitesi’nde dijital teknoloji geliştiricilerini yetiştiren programların 

artırılmasını sağlamak,  

g) Gelişen teknolojiye ve güncel eğitim teknolojilerine uyum gösterecek bilişim 

uzmanlarının yetiştirilmesi ve bu alandaki yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması 

amacı doğrultusunda eğitim politikalarına katkı sağlamak, 

 

h) Eğitim alanında geleceğin teknolojilerine yönelik akademik ve teknolojik faaliyetleri ve 

eğilimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak. 

3) Koordinatörlüğün dijital dönüşüm ve teknoloji alanında üniversitenin Ar-Ge yetkinliklerinin 

desteklenmesi hedefi doğrultusundaki görev ve çalışma alanları şunlardır: 

a) Dijital dönüşüm teknolojilerinin yoğun kullanıldığı sektörlerle üniversitedeki Ar-Ge 

birimlerinin iş birliği ve projelerine destek sağlamak, 

 

b) Dijital dönüşüm kapsamında bulunan akıllı robotlar, yapay zekâ, büyük veri, öğrenen 

sistemler, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, şifreleme, bulut 

teknolojileri, algılama sistemleri, bilgisayarla görme gibi alanlardaki gelişmeleri 



araştırmak, uygulama ortamları oluşturmak, yayınlarla farkındalığı arttırmak, eğitim 

faaliyetleri düzenlemek ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmek, 

 

c) Bilgi ve iletişim teknolojilerine yer veren disiplinlerarası araştırmaların planlanması 

veya yürütülmesini teşvik ederek, ilgili birimlerde oluşturulacak bu tür iş birliklerine 

öncülük etmek, 

 

d) Eğitimin her aşamasında yenilikçi fikir ve buluşların elde edilmesi ve bu buluşların 

sanayileştirilmesini sağlayacak şekilde üniversite birimlerinin koordinasyonuna 

yardımcı olmak,  

 

e) Görev alanına ilişkin proje ve uygulamalara gerektiğinde destek sağlamak. 

4) Koordinatörlüğün üniversite birimlerinde dijital dönüşüm sürecinin desteklenmesi hedefi 

doğrultusundaki görev ve çalışma alanları şunlardır: 

a) Rektörlük tarafından belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak, üniversitenin 

dijital dönüşümüne öncülük etmek, bu alanda birimler arası koordinasyonu sağlamak, 

 

b) Dijital dönüşüm sürecinde, üniversite birimlerinin dijital hizmetlerinin tasarım ve 

sunum sürecine katılımını teşvik etmek, 
 

c) Üniversitede büyük veri ve veri madenciliği çözümlerinin etkin kullanımına yönelik 

stratejiler geliştirmek; uygulamalara öncülük etmek ve koordinasyonu sağlamak, 

d) Üniversitenin dijital teknoloji ürün ve hizmetlerini maliyet etkin şekilde üretmesine ve 

tedarik etmesine yönelik stratejiler belirlemek, 

e) Üniversite mensuplarının bilgi güvenliği seviyesinin artırılmasına yönelik farkındalık 

eğitim ve çalıştayları düzenlenmek, 

 

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 

belirlenen temalar kapsamında etkinlikler düzenlemek, 

 

g) Bu görev ve çalışma alanlarına yönelik gerekli çalışmaları üniversitenin tüm akademik 

ve idari birimleriyle koordineli bir şekilde yürütmek. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü Yönetimi, Organları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Yönetim ve Örgüt  

Madde 6- (1) Koordinatörlüğün organları; Koordinatör, Koordinatör Yardımcısı ve 

Kurullardan oluşur.  

Koordinatörün Görevleri 

Madde 7- (1) Dijital Dönüşüm Koordinatörünün görevleri; 

a) Koordinatörlüğü temsil etmek,  



b) Koordinatörlüğün çalışmalarını düzenlemek ve kurulların etkin çalışmasını sağlamak,  

c) Koordinatörlüğün yönetim organlarını toplantıya çağırmak, toplantı gündemini 

hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve sonuçların uygulanmasını sağlamaktır.  

d) Koordinatör Yardımcısının Görevleri 

Madde 8- (1) Dijital Dönüşüm Koordinatör Yardımcısının görevleri; 

a) Koordinatör tarafından yapılan iş bölümüne uygun olarak verilen görevleri yürütmek,  

b) Koordinatörün görevde bulunmadığı zamanlarda, Koordinatörlük görevini vekâleten 

yürütmektir. 

Yürütme Kurulunun Görevleri 

Madde 9- (1) Yürütme Kurulunun görevleri; 

a) Koordinatörlüğün yönetimi, araştırma ve eğitim çalışmalarına destek sağlamak,  

b) Ulusal ve uluslararası çalışmaları organize ederek ilgili programlara tanıtım, eğitim ve 

bilimsel destek vermek,  

c) Disiplinlerarası çalışmalarda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,  

d) Üniversitenin mevcut sistemini değerlendirerek, gerekli durumlarda çalışma gruplarının 

oluşması ve bilgilendirme toplantılarının yapılması için öneride bulunmak veya görev 

almak,  

e) Üniversitenin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak için stratejiler geliştirmek,  

f) Üniversitenin dijital dönüşüm alanında güçlü yönlerine paralel olarak öncelikleri 

belirlemek,  

g) Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğünün yıllık faaliyetlerinin planlanması ve çalışma 

planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmaktır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller  

Madde 10- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmaması halinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 

Üsküdar Üniversitesi ilgili yönergeleri, Üsküdar Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu 

kararları uygulanır.  

Yürürlük  

Madde 11- (1) Bu Yönerge, 10.12.2020 tarihli, 2020/42 sayılı Senato kararıyla yürürlüğe 

girmiştir. 

Yürütme  

Madde 12- (1) Bu Yönerge hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür. 


