T.C.
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Üniversite bünyesinde bir eğitim komisyonu kurulmasını, eğitim
komisyonunun düzenli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu yönerge, komisyonun oluşumunu, işleyişini, çalışma ilkeleri ve görevlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Üniversite: Türk-Alman Üniversitesi’ni,
Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosu’nu,
Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörü’nü,
Komisyon: Türk-Alman Üniversitesi Eğitim Komisyonu’nu,
Başkan: Türk-Alman Üniversitesi Eğitim Komisyonu Başkanı’nı,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Oluşumu, Çalışma Esasları ve Görevleri
Komisyonun Oluşumu
MADDE 5-(1) Komisyon; Rektör tarafından, eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı
başkanlığında akademik birimlerdeki öğretim üyelerinden olmak üzere en az beş üyeden oluşturulur.
Komisyon Başkanlığını eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı, raportörlüğünü ise Öğrenci
İşleri Daire Başkanı yürütür. Komisyon, başkana yardımcı olmak üzere bir başkan yardımcısı seçer,
başkanın olmadığı durumlarda başkan yardımcısı komisyon başkanlığını yapar.
Komisyonun çalışma esasları
MADDE 6-(1) Komisyon’un çalışma esasları aşağıdaki gibidir:
a) Senato ve Rektör’ün danışma organı olarak görev yapar.
b) Gündemindeki konuları ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler, değerlendirir ve alınan
kararları senatoya sunar.
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c) Gerek gördüğü durumlarda bünyesinde alt komisyonlar oluşturarak çalışma yapar.
ç) Gündemde yer alan konuların görüşülmesi sırasında, gerekirse, ilgili akademik birim yöneticisi
ve diğer personelin görüş ve önerilerini dinler.
d) Mevzuat ve süreçlere uygun bulunmayan önerileri, gerekirse, ilgili birime tekrar
değerlendirilmek ve düzenlenmek üzere gerekçeli olarak gönderir, yenilenen önerileri tekrar
gündemine alarak inceler.
e) Üniversite’de eğitim-öğretimin geliştirilmesi doğrultusunda önerilerde bulunabilir.
f) Başkanın çağrısı üzerine üye çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu
ile karar alır.
Komisyonun görevleri
MADDE 7-(1) Akademik birimlerin (fakülte, enstitü, bölüm, anabilim dalı, bilim dalı, araştırma ve
uygulama merkezi vb.) açılması, kapatılması ya da birleştirilmesi önerilerinin uygunluğu konusunda
görüş bildirir.
(2) Lisans, lisansüstü, yandal, çift anadal, ortak lisans ve lisansüstü programların açılması/
kapatılması/birleştirilmesi önerilerini inceleyerek görüş bildirir.
(3) Öğretim programlarında; açılması önerilen yeni derslere, mevcut derslerin kapatılmasına, var olan
derslerde yapılacak değişikliklere (ad, kod, içerik, kredi vb.) ya da derslerin statüsünün
(zorunlu/seçmeli) yapılandırılmasına ilişkin görüş bildirir.
(4) Öğrencilere/Mezunlara verilmek üzere düzenlenecek belgelerle ilgili standart oluşturulması amacı
ile görüş bildirir.
(5) Akademik takvimi öneriler doğrultusunda belirlemek üzere görüş bildirir.
(6) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin intibakında
yaşanan problemleri inceler.
(7) Eğitim ve öğretim ile ilgili hazırlanan/değişiklik yapılan yönetmelikleri ve yönergeleri inceler.
(8) Mevzuattaki değişikliklere uygun olarak eğitim ve öğretim konularına dair süreçleri belirler.
(9) Lisansüstü programlara öğrenci kabulüne ilişkin Senato gündemine sunulan şartların mevzuata
uygunluğu konusunda görüş bildirir.
(10) Rektör’ün eğitim-öğretim ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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