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T.C. 
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 

 
EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 

YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

       Amaç 
MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Rumeli Üniversitesi Eğitim-Öğretim 
Koordinatörlüğü’nün yetki, görev ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını belirlemek ve 
düzenlemektir. 

 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu yönerge, İstanbul Rumeli Üniversitesi Eğitim-Öğretim 
Koordinatörlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını 
kapsar. 

 
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesi ile 
Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen, 

a) Akademik Birim: İstanbul Rumeli Üniversitesi’ne bağlı Enstitü, Fakülte ve Meslek 
Yüksekokullarını, 

b) Başkan: İstanbul Rumeli Üniversitesi Eğitim Koordinatör Başkanını, 
c) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini, 
ç) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü, 
d) Rektör Yardımcısı: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısını, 
e) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu, 
f) Yönetim Kurulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
g) Üniversite Eğitim-Öğretim Koordinatörü: İstanbul Rumeli Üniversitesi Eğitim-Öğretim 

Koordinatörünü, 
ğ) Koordinatörlük: İstanbul Rumeli Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğünü 
ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Koordinatörlüğün Organları, Çalışma İlkeleri ve 

Görevleri 
Koordinatörlüğün Organları 
MADDE 5- Koordinatörlüğün organları şunlardır: 

(1) Koordinatör: Rektör ve Üniversite bünyesindeki fakülte, meslek yüksekokul ve enstitülerin 
(akademik birimlerin) temsilcisi niteliğindeki üyelerden oluşur. 

(2) Başkan: Koordinatör Başkanı Rektördür. Rektörün katılmadığı oturumlarda, oturumu Rektörün 
belirleyeceği üye yönetir. 

(3) Sekretarya: Koordinatörlük Sekretaryasına, Koordinatörün teklifi ile Rektör tarafından akademik 
personel atanır 

(4) Üyeler: 
a) Her bir akademik birim için en az bir temsilci olacak şekilde, öğretim elemanları arasından 

Rektör tarafından seçilerek atanır. 
b) Yurtiçi veya Yurtdışı görevlendirmesi bulunanlar hariç, gerekçesi olmadan üst üste iki defa 

veya toplamda üç defa mazeretsiz komisyon toplantılarına katılmayan üyenin üyeliği 
kendiliğinden sona erer. 

c) Boşalan üyeliğe, en geç bir ay içinde Rektör tarafından yeni üye atanır. 
ç)   Üyeler 2 yıllık görev süreleri dolmadan Rektör tarafından değiştirilebilir veya iki yıllık görev      
sürelerinin sonunda tekrar atanabilir. 

Koordinatörlüğün Çalışma İlkeleri 
MADDE 6- (1) Koordinatörlüğün çalışma ilkeleri şunlardır: 

a) Danışma organı olarak görev yapar. 
b) Başkanın çağrısı üzerine üye salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya 

katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır, eşitlik durumunda Başkanın 
görüşüne bağlı olarak karar verilir. 

c) Gerek gördüğü durumlarda bünyesinde alt komisyonlar oluşturarak 
çalışma yapar. 

      ç) Çalışma gruplarından gelen raporları ve gündemde yer alan konuları                                              
           ilgili mevzuat ve prosedürlere göre inceler; gerekirse, ilgili akademik                                                      

                             birim yöneticisi ve diğer personelin görüş ve önerilerini dinler. 
d) Oluşturulan nihai rapor ve önerileri Senatoda değerlendirilmek üzere  

 
Rektörlüğe arz eder. 
 

e) Komisyon ve kurul toplantılarındaki görüşmeler ve alınan kararlar, 

raportör tarafından tutanak haline getirilerek arşivlenir. 
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  Koordinatörlüğün Görevleri 
MADDE 7- (1) Koordinatörlüğün görevleri şunlardır: 

a)  Akademik birimlerin (fakülte, enstitü, meslek yüksekokul, bölüm, program, anabilim dalı, 

bilim dalı, araştırma ve uygulama merkezi vb.) açılması, kapatılması veya birleştirilmesi 

önerisine ilişkin gerekli incelemeyi yapmak, öneri dosyalarını incelemek ve Rektörlük 

aracılığıyla Senatoya görüş bildirmek. 

b)  Çift anadal, yandal açma süreçlerini değerlendirmek ve Rektörlük aracılığıyla Senatoya görüş 

bildirmek. 

c) Akademik birimlerin Eğitim-Öğretim planlarında yeni ders açılması/mevcut dersin 
kapatılması/var olan derslerde (ad, kod, içerik, AKTS vb) değişiklik yapılması öneri 
dosyalarını incelemek ve Rektörlük aracılığıyla Senatoya görüş bildirmek. 

ç) Üniversitenin Eğitim-Öğretimi ile ilgili yasal düzenlemeleri (yönetmelik, yönerge, esas ve     

     ilkeler vb.) konusunda Rektörlük üzerinden Senatoya görüş bildirmek. 

d)  Akademik birimlerin hazırladığı Eğitim-Öğretim/İş Yerinde Uygulama/Staj/Yaz Öğretimi vb. 
yönetmelik, yönerge veya uygulama usul ve esaslarına ilişkin taslakları inceleyerek Rektörlük 
üzerinden Senatoya görüş bildirmek. 

e) Üniversitede eğitim ve öğretime nitelik kazandırmak amacıyla “Eğiticinin Eğitimi” 
kapsamında etkinlikler düzenlenmesi için öneriler oluşturmak ve Rektörlüğe sunmak. 

f) Üniversitede Eğitim-Öğretimin niteliğini geliştirmek amacıyla gerekli olacak muhtelif analitik 
çalışmaları Rektörlüğe raporlamak. 

g) Müfredat ve ders planlarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ) 
kapsamında oluşturulmasını planlamak, yürütmek ve koordine etmek. 

      ğ)  Ders izlence formları ile sınav evraklarına ilişkin uygulama esaslarını belirlemek ve Senatoya 
sunulmak üzere Rektörlüğe iletmek. 

      h) Eğitim faaliyetlerinde kullanılacak mekânların fiziki ve teknik yeterliliğini değerlendirmek ve               

 Rektörlüğe raporlamak.     

ı) Akademik birimlerinin önerileri doğrultusunda akademik takvim hakkında görüş oluşturmak  

    ve Rektörlüğe sunmak. 

     i) Rektörlük veya Senato tarafından yönlendirilen konuları incelemek ve görüş bildirmek. 

     j) Fakülte, yüksekokul ve enstitülerin dönem müfredatları ile bu kapsamda görevlendirdikleri                 

         öğretim elemanlarını bir bütün olarak değerlendirmek ve Rektörlüğe görüş bildirmek. 

    k) Fakülte, yüksekokul ve enstitülerden dönem içinde gelecek öğretim elemanı görevlendirmelerinde                       

        değişiklik taleplerini değerlendirmek ve Rektörlüğe görüş bildirmek. 

    l)  Müfredat güncelleme taleplerini değerlendirmek ve Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe iletmek. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Yürürlük 
MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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