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T.C. 

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ  

Eğitim Koordinatörlüğü Uygulama Esasları 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 

 

Amaç 

Madde 1-(1) Bu uygulama esaslarının amacı, Eğitim Koordinatörlüğü’nün yetki ve 

sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemek, eğitim öğretim faaliyetlerinin 

planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, eşgüdümü ve kontrolü ile ilgili ilkeleri 

düzenlemektir. 

 

Kapsam  

Madde 2- (1) Bu uygulama esasları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne bağlı 

birimlerdeki eğitim-öğretim, uygulama faaliyetlerini kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu uygulama esasları, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen; 

a) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ni, 

b) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu’nu, 

c) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü’nü, 

d) Koordinatör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörü’nü, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Koordinatörlüğün Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri 

Koordinatörlüğün oluşumu 

MADDE 5- (1) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, 

eşgüdümü, kontrolü ve iyileştirilmesini sağlamak üzere Rektör tarafından Üniversitenin farklı 

birimlerinden görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşan koordinatörlük; Koordinatör ve 

Komisyonlardan oluşur. 

(2) Üniversitede eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Koordinatör olarak atanır. 

(3) Rektör tarafından koordinatörlükteki komisyonlara görevlendirilen öğretim üyelerinin 

görev süresi 3 (üç) yıldır. 

Çalışma ilkeleri  

MADDE 6- (1) Komisyonlara Koordinatör başkanlık eder. 
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(2) Komisyonlar koordinatörün çağrısı üzerine üye salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıda 

kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda koordinatörün görüşüne bağlı olarak karar 

verilir. 

(3) Toplantılara mazeretsiz 3 (üç) kez üst üste katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona 

erer. 

Koordinatörlüğün Görevleri  

MADDE 7- (1) Koordinatörlük aşağıdaki görevleri yaparak Rektöre veya Senato’ya görüş 

bildirir. 

a) Üniversitenin misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda eğitiminin niteliğini 

yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak, 

b) Ulusal ve uluslararası bilimsel anlayışlara göre bölümlerde/programlarda yürütülen 

eğitim süreçlerinin iyileştirilmesine, yeniden yapılandırılmasına ve güncellenmesine 

yönelik çalışmalar yapmak, 

c) Yeni akademik birimlerin (fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, bilim dalı, 

araştırma ve uygulama merkezi vb.) açılması veya mevcut akademik birimlerin 

kapatılması önerisi sunmak, 

d) Yeni bölüm/program/anabilim dallarının (ön lisans, lisans, lisansüstü veya ortak lisans-

lisansüstü) açılması, açık olanların birleştirilmesi veya mevcutların kapatılması 

önerisini sunmak, 

e) Yabancı dil veya yabancı dille yapılacak eğitim–öğretim uygulamalarına ilişkin öneriler 

sunmak, 

f) Uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öneriler sunmak, 

g) Eğitim-öğretim programlarında yer alan ortak zorunlu dersler ile üniversite seçmeli ders 

uygulamalarına ilişkin planlama yapmak ve öneriler sunmak, 

h) Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği yapmak 

ve görüş alışverişinde bulunmak, 

i) Fiziki imkânların (Laboratuvar, atölye, derslik, salon, vb.) eğitim faaliyetlerindeki 

yeterliliği vb. konularda çalışmalarla ilgili görüş bildirmek, 

j) Üniversitenin genel eğitim öğretim sistemi, politikaları, konusunda görüş belirtmek ve 

düzenleme önerileri sunmak, 

k) Eğitim–öğretimin kalitesi ve ilgili konularda değerlendirme yapmak, görüş ve öneri 

raporları hazırlamak, 

l) Eğitim-öğretim ile ilgili her türlü yönetmelik, yönerge ve uygulama esaslarını 

düzenlenmek, 

m) Programların akreditasyon süreçlerine girmesini teşvik etmek ve bu çalışmaları 

desteklemek, 

n) Gündeme alınan eğitim öğretim faaliyetlerini kapsayan diğer hususlarla ilgili görüş ve 

öneriler sunmak, 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlük 

Madde 8- (1) “Eğitim Koordinatörlüğü Uygulama Esasları” Senato’da kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 9-(1) Eğitim Koordinatörlüğü Uygulama Esasları hükümlerini Rektör yürütür.  

 

Senato Karar Tarihi : 15.11.2022  

Senato Karar Sayısı  : 19/08  

 


