
Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları 
 

(1) Eğitim Komisyonu, Senato ve Rektörün danışma kurulu olarak görev yapar. Rektör 
tarafından görevlendirilen Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görevi sona eren 
bir üye aynı usulle yeniden atanabilir.  
Rektör, komisyon üyelerini gerekli gördüğünde değiştirebilir ve çeşitli nedenlerle boşalan 
komisyon üyeliklerine yeni üye atayabilir. 
 Komisyon Başkanlığını Rektör Yardımcısı, Raportörlüğünü Öğrenci İşleri Daire Başkanı 
yürütür.  
Herhangi bir nedenle boşalan komisyon üyeliğine, Rektör tarafından en geç bir ay 
içerisinde yeni üye atanır. 
Eğitim Komisyonu, gündemde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, ilgili 
akademik birim yöneticisi ve diğer ilgili personelin görüş ve önerilerini dinlemek üzere 
komisyon toplantısına davet edebilir. 
Eğitim Komisyonu, akademik birimlerden gelen veya Rektörün havale ettiği konulara 
ilişkin önerileri, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Alınan 
kararları öneri olarak Senatoya sunar.  
Eğitim Komisyonu, mevzuat ve işleyişe uygun bulunmayan önerileri, gerekli görmesi 
halinde ilgili birime tekrar değerlendirilmek ve düzenlenmek üzere gerekçeli olarak 
gönderir. Yenilenen önerileri tekrar gündemine alarak inceler.  
 

(2) Komisyonun görevleri şunlardır:  
 

(a) Senato veya Rektörlük tarafından yönlendirilen konuları incelemek ve görüş bildirmek, 

(b) Açılması önerilen ön lisans, lisans, yan dal, çift ana dal, ortak lisans ve lisansüstü 
programların, Üniversitenin ve Yükseköğretim Kurulunun genel eğitim ilke ve ilgili 
mevzuatına uygunluğunu inceleyerek bu konuda Senatoya görüş bildirmek,  
 

(c) Açılması önerilen programa ait dersleri statüsü (zorunlu /seçmeli) ve kredilerinin ilgili 
mevzuata uygun olarak yapılandırılıp yapılandırılmadığını inceleyerek bu konuda 
Senatoya görüş bildirmek,  
 

(ç) Açık olan bir programın kapatılması veya birleştirilmesi önerilerini inceleyerek bu konuda 
      Senatoya görüş bildirmek,  
 
(d) Eğitim birimlerinin program müfredatlarında yeni ders açılması, mevcut dersin adı, kodu, 

içeriği, kredisi ve benzeri değişiklik yapılması veya kapatılması önerilerini inceleyerek bu 
konuda Senatoya görüş bildirmek,  
 

(e) Eğitim programlarına alınacak öğrenci kontenjanlarını, öğretim elemanı yeterliliği, derslik 
laboratuvar imkânları ve mezunların istihdamı gibi konular yönünden inceleyerek bu 
konuda Senatoya görüş bildirmek,  
 

(f) Eğitim birimlerinin önerileri doğrultusunda Akademik Takvimi belirleyerek Senatoya 
sunmak,  

 



(g) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek 
dersler ve bu derslerin kredi miktarı, ders materyallerinin hazırlanması ve sınavlarının 
yapılış şekli ile ilgili konuları inceleyerek Senatoya görüş bildirmek,  
 

(h) Uzaktan öğretime ilişkin Yükseköğretim Kurumları arasında yapılacak protokoller ile 
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususları inceleyerek Senatoya görüş bildirmek,  
 

(ı) Üniversitenin eğitim ve öğretim ile ilgili yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler gibi yasal 
      düzenlemeleri hazırlamak veya değişiklik önerilerini inceleyerek Senatoya görüş    
      bildirmek. 

	

	


