
 

 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

 

EĞİTİM KOMİSYONU 

YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 

 

Amaç 

Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun düzenli ve etkin bir şekilde 

çalışmasını sağlamak üzere komisyonun kuruluş, görev ve sorumluluklarına ilişkin çalışma 

esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2. Bu Yönerge, Üsküdar Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun oluşumu, 

işleyişi, çalışma ilkeleri ve görevlerini kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3. Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4. Bu Yönergede; 

 

a) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini, 

b) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu, 

c) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü, 

d) Komisyon: Üsküdar Üniversitesi Eğitim Komisyonunu, 

e) Başkan: Üsküdar Üniversitesi Eğitim Komisyonu Başkanını ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonun Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri 

Komisyonun Oluşumu 

Madde 5. Eğitim-Öğretim Komisyonu; Rektör tarafından görevlendirilen bir rektör 

yardımcısı ile fakültelerin dekanları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu müdürü ve 

enstitüleri temsilen bir enstitü müdüründen oluşur. 

Komisyon başkanlığını rektör yardımcısı yürütür. Komisyon, başkana yardımcı olmak üzere 

bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Başkanın olmadığı durumlarda başkan yardımcısı 

komisyon başkanlığını yürütür. Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye yeniden 

görevlendirilebilir. 

 

Çalışma İlkeleri 

Madde 6. Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun çalışma ilkeleri aşağıdaki gibidir. 

 

 



 

 

1. Komisyon, Senato ve Rektörün danışma kurulu olarak görev yapar. 

2. Komisyon, gerek gördüğü durumlarda bünyesinde alt komisyonlar oluşturarak çalışma 

yapar. 

3. Komisyon, akademik birimlerden gelen veya Rektörün havale ettiği konulara ilişkin 

önerileri, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler ve bir öneri raporu hazırlayarak 

Rektörlüğe sunar. 

4. Komisyon, uygun bulmadığı ya da eksik olduğuna karar verdiği dosyaları, yeniden 

değerlendirilmek üzere, gerekçeli önerileriyle birlikte ilgili birimlere iletir; öneriler 

doğrultusunda incelenerek gönderilen dosyaları, yeniden değerlendirme gündemine 

alır. 

5. Komisyon, gündemde yer alan konuların görüşülmesi sırasında, gerekirse, ilgili 

akademik birim yöneticisi ve diğer personelin görüş ve önerilerini dinlemek üzere, 

komisyon toplantısına davet eder. 

6. Komisyon, üniversitede eğitim-öğretimin geliştirilmesi doğrultusunda önerilerde 

bulunabilir. 

7. Komisyonun toplantı yapması ve karar alabilmesi için üye sayısının salt çoğunluğu 

yeterlidir. 

8. Komisyon, gerekli hallerde, diğer üniversitelerin aynı işleve sahip komisyonları ile 

iletişime geçerek fikir alışverişinde bulunabilir. 

 

Komisyonun Görevleri 

Madde 7. Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun görevleri aşağıdaki gibidir. 

 

1. Senato veya Rektörlük tarafından yönlendirilen eğitimle ilgili konuları incelemek ve 

Senatoya görüş bildirmek, 

2. Açılması önerilen ön lisans, lisans, yan dal, çift ana dal, ortak lisans ve lisansüstü 

programların, Üniversitenin ve Yükseköğretim Kurulu’nun genel eğitim ilke ve ilgili 

mevzuatına uygunluğunu inceleyerek bu konuda Senatoya görüş bildirmek, 

3. Halen açık bulunan fakat talep yetersizliği ya da açılan programın işlevsizleşmesi gibi 

nedenlerle, atıl durumda olan programların kapatılması ya da birleştirilmesi 

konusundaki görüş ve önerilerini rapor halinde Rektörlük Makamına sunmak, 

4. Mevcut öğretim programlarına ilişkin değişiklik (yeni ders açılması, mevcut dersin 

kapatılması, derslerde ad, kod, içerik, kredi vb.) önerilerini değerlendirerek Senatoya 

görüş bildirmek, 

5. Akademik birimlerden gelen veya Rektör’ün havale ettiği konuları; ilgili mevzuata 

göre incelemek, değerlendirmek ve alınan kararları öneri olarak sunmaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük   

MADDE 8. 

Bu Yönerge, 19.01.2017 tarihi ve 2017/03 sayılı senato kararıyla yürürlüğe girmiştir. 

 

Yürütme  

MADDE 9. 

Bu Yönerge hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


