
 

T.C. 

EGE ÜNİVERSİTESİ 

BİRİM EĞİTİM PROGRAMI TASARIMI, GÜNCELLEME VE İZLEME 

KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

(TASLAK) 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak 

 

Amaç  
MADDE 1 - (1) Birim Eğitim Programı Tasarımı, Güncelleme ve İzleme Komisyonu Çalışma 

Usul ve Esaslarının amacı, Ege Üniversitesi’ne bağlı birimlerdeki eğitim programlarının 

tasarlanması, güncellenmesi ve izlenmesine yönelik olarak oluşturulan Komisyonun çalışma usul 

ve esaslarını belirlemektir.  

Kapsam  
MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, Birim Eğitim Programı Tasarımı, Güncelleme ve İzleme 

Komisyonu’nun oluşumu, işleyişi, çalışma ilkeleri ve görevlerini kapsar.  

Dayanak  
MADDE 3 - (1) Birim Eğitim Programı Tasarımı, Güncelleme ve İzleme Komisyonu Çalışma 

Usul ve Esasları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. Maddesine ve Ege Üniversitesi 

Eğitim Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarının 5/2. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  
MADDE 4- Bu Usul ve Esaslarda geçen,  
 a) Üniversite: Ege Üniversitesi’ni  

 b) Senato: Ege Üniversite Senatosu’nu  

 c) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörü’nü  

 d) Birim: Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek Yüksek Okulu’nu  

 e) Birim Kurulu: Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek Yüksek Okulu 

Kurullarını  

 f) Komisyon: Birim Eğitim Programı Tasarımı, Güncelleme ve İzleme Komisyonu’nu  

 g) Dış Paydaş: Mezunlar, Hizmet Alanlar ve Sektör Temsilcilerini 

 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonun Oluşumu, Çalışma Esasları ve Görevleri 

 

Komisyon Üyeleri  

 

MADDE 5 - (1) Birim Eğitim Programı Tasarımı, Güncelleme ve İzleme Komisyonu, 

Dekan/Müdür başkanlığında, eğitim-öğretimden sorumlu Dekan/Müdür Yardımcısı’nın da 

katılımıyla dört yıl süreyle görev yapmak üzere farklı Bölüm/Program/Anabilim dalından, 

tercihen daha önce idarecilik görevinde bulunmuş ve en kıdemli öğretim üyeleri arasından 

Dekanın/Müdürün önerisi ile Birim Kurulu tarafından seçilen en az yedi en çok dokuz öğretim 

üyesinden oluşur. Yeni kurulan birimlerde bu sayılar aranmaz. Dekan/Müdür ve eğitim-

öğretimden sorumlu Dekan/Müdür yardımcısı Komisyonun doğal üyeleridir.  



Komisyonun Raportörlüğünü Birim Sekreteri yürütür.  

 

 

 

Komisyonun Çalışma Esasları  

 

MADDE 6 –  

Birim Eğitim Programı Tasarlama, Güncelleme ve İzleme Komisyonu;  

(1) Birim Kurulunun ve Dekan/Müdür’ün danışma organı olarak görev yapar.  

(2) Birim bölüm/ anabilim dallarında yürütülen eğitim-öğretime ilişkin konuları mevzuat 

hükümleri, akademik ilke ve uygulamalar açısından inceler ve tavsiye niteliğinde kararlar alır.  

(3) Gündeminde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse ilgili akademik birim 

yöneticisi, diğer personel, öğrencilerin ve dış paydaşların görüş ve önerilerini dinler,  

(4) Gündemindeki konuları; üniversitenin öncelikli alanları - stratejik hedefleri, akademik ilke ve 

uygulamaları, ilgili mevzuat hükümleri ve akademik işleyiş çerçevesinde inceler.  

(5) Komisyon salt üye çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar 

alır. Ancak, toplantıya katılan Komisyon üyelerinin oyları Komisyonun salt çoğunluğun altında 

kalması durumunda karar alınamaz.  

(6) Komisyon ilgili birim yöneticisi de olan Komisyon başkanının çağrısı üzerine güz ve bahar 

yarıyılında en az bir kez toplanır. 

(7) Komisyon gerekli gördüğü hallerde çalışma grupları oluşturabilir.  

 
Komisyonun Görevleri  

 

MADDE 6 –  
Birim Eğitim Programı Tasarlama, Güncelleme ve İzleme Komisyonu’nun Görevleri:  

 

(1) Bölüm/Program/Anabilim dalı eğitim programlarının değerlendirilmesi için uygun yaklaşım, 

model, yöntem ve araçları seçmek, geliştirmek ve uygulamak; uygulama sonuçlarına göre 

program tasarımında gerekli iyileştirmeleri yapmak ve süreci izlemek 

 

(2) Bölüm/Program/Anabilim dalı eğitim programlarının güncellenme, değerlendirme ve izleme 

çalışmaları için gerekli veriyi uygun program paydaşlardan elde etmek  

 

(3) Bölüm/Program/Anabilim dalı eğitim programının Bologna Bilgi Paketinde yapılan 

güncellemelerini takip etmek ve denetlemek,  

 

(4) Bölüm/Program/Anabilim dalı mevcut eğitim programının benzer ulusal/uluslararası eğitim 

programları doğrultusunda güncelleştirilmesini sağlamak,  

(5) Bölüm/Program/Anabilim dalı eğitim programında yeni ders açılması, mevcut bir dersin 

kapatılması ve var olan derslerde değişiklik (ad, kod, içerik, kredi, AKTS vb.) yapılması 

önerilerini görüşmek,  

 



 

 

(6) Yeni akademik birimlerin bölüm/program/anabilim dalı, yandal ve çift anadal programı 

açılması/kapatılması/birleştirilmesi önerilerinin mevcut eğitim programı ile uyumunu 

değerlendirmek,   

 

  

(7) Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilen “Ders 

Değerlendirme Anket” sonuçlarını değerlendirmek, 

 

 

(8) Dekanlık/Müdürlük tarafından yönlendirilen eğitim-öğretim programlarıyla ilgili diğer 

konuları incelemek ve görüş bildirmek.  

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlük  

 

MADDE 7 - (1) Birim Eğitim Programı Tasarımı, Güncelleme ve İzleme Komisyonu Çalışma 

Usul ve Esasları, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

 

MADDE 8 - (1) Birim Eğitim Programı Tasarımı, Güncelleme ve İzleme Komisyonu Çalışma 

Usul ve Esasları’nı Ege Üniversitesi Rektörü yürütür. 


