
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ VE BU SİSTEMDEKİ ÖĞRENCİLERE AİT  

VERİLERE ERİŞİM VE KULLANIM YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 ‒ Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi ve Açıköğretim 
Sistemindeki öğrenimine devam eden öğrencilerin kişiye özgü olmayan sayısal verilerinin 
Üniversite akademik personeline verilmesine ve kullanımına ilişkin usul ve esasları 
kapsar  

Dayanak 

MADDE 2 ‒ Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve “2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu”nun 12 nci ve 14 üncü maddeleri, 28/3/1983 tarihli ve “2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu”nun 21 inci maddesi ile 9/10/2003 tarihli ve 
“4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”nun 5 inci maddesi ve 27/4/2004 tarihli ve 
25445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 
Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usûller Hakkında Yönetmelik”in 6 ncı maddesi hükümleri 
uyarınca hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 ‒ Bu Yönergede geçen; 

1) Başvuru Sahibi: Açıköğretim Sistemi ve bu sistemdeki öğrenciler hakkında veri 
almak için Dekanlığa başvuran Üniversite akademik personelini,  

2) Bilgi Edinme Birimi: Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki İstatistik Bilgi Edinme 
ve Değerlendirme Birimini, 

3) Dekanlık: Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Dekanlıkları adına süreci 
yürüten AÖF Dekanlığını, 

4) Fakülte: Açıköğretim Fakültesini, 
5) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü, 
6) Rektörlük: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünü, 
7) Üniversite: Anadolu Üniversitesini  

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Veri Talep Süreci 

Başvuru usulü 

MADDE 4 ‒ Başvuru sahibi, veri talep başvurusunda EK-1’de yer alan “Veri Talep 
Formu”nu doldurur. 



“Veri Talep Formu”nda, veriye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla istenen 
verinin konusu, varsa tarihi, sayısı ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar belirtilir. 

Bilgi Edinme Biriminde görevli personel, talep edilmesi durumunda; başvurunun 
nasıl yapılacağı, talep edilen verinin hangi birimde bulunabileceği ve başvuru 
sonrasındaki işlemleri açıklar ve başvuru sahibini yönlendirir. 

Açıköğretim Sistemindeki öğrencilere anket uygulama başvurusu, Üniversite Etik 
Kurulundan alınmış izin belgesi ve EK 2’de yer alan “Anket Uygulama Dilekçesi” ile yapılır.
  

Başvurunun Dekanlığa ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. 

Başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve işleme konulması 

MADDE 5 ‒ Başvuru için kullanılan EK-1 “Veri Talep Formu” veya EK-2’deki “Anket 
Uygulama Dilekçesi” Bilgi Edinme Birimi tarafından kabul edilir.  

Bilgi Edinme Birimi, “Veri Talep Formu” nun veya “Anket Uygulama Dilekçesi”nin bu 
Yönergenin 4 üncü maddesine göre kontrolünü yapar; bu maddede belirtilen özellikleri 
taşımayan talepler başvuru sahibine gerekçesiyle iade edilir.  

Doğru beyanda bulunmadığı anlaşılanların başvuruları, bu durumun saptandığı 
tarihte işlemden kaldırılır ve durum, başvuru sahibinin birim amirine bildirilir. 

 Başvuruların bilgi ve belge güvenliği, genel hükümlere göre sağlanır. 

Taleplerin karşılanmayacağı durumlar 

MADDE 6 ‒ Ham olarak talep edilen veriler dikkate alınır, işlenmiş veri talepleri ise 
işleme konmaz. 

Veriler açık bir şekilde tanımlanarak istenmelidir. Açıkça tanımlanmayan veri 
talepleri dikkate alınmaz. 

Kanunda bilgi edinme hakkının istisnaları olarak düzenlenen konularda yapılan veri 
talep başvuruları reddedilir ve ret kararı başvuru sahibine gerekçeli olarak bildirilir. 

Belli bir tarihte açıklanacak ve/veya duyurulacak verilere, belirtilen tarihten önce 
erişim izni verilmez.  

Yayımlanmış/kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler 

MADDE 7 ‒ Dekanlık tarafından yayımlanmış kitap, broşür, ilan vb. yollarla kamuya 
açıklanmış veriler, veri talep başvurusuna konu olamaz. Kamunun erişimine açılan 
verilerin ne şekilde, ne zaman ve nerede yayımlandığı veya açıklandığı Bilgi Edinme 
Birimi tarafından başvuru sahibine bildirilir. 

Başvuruların cevaplandırılması 

MADDE 8 ‒ Başvuru değerlendirme sonucu, başvuru sahibine bildirilmek üzere 
Dekanlığa iletilir ve Bilgi Edinme Birimi tarafından arşivlenir. 

 


