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Eğitimde Görev Dağılımı 

Eğitim Komisyonunun Görevleri: 

1- Komisyon, her yarıyılda en az iki kez olmak üzere toplanır. 
2- Fakültede tüm eğitim ve öğretimin akademik takvime dayalı olarak düzenli ve uyumlu bir şekilde 

yürütülmesini sağlar ve bu konuda Fakülte Kuruluna bilgi sunar. 
3- İkinci yarıyıl içinde gelecek ders yılının akademik takvimini belirleyerek Fakülte Kuruluna sunar. 
4- Bir önceki toplantıdan sonra yapılmış her türlü öğrenci sınavlarının sonuçlarını inceler, başarı 

veya başarısızlık nedenlerini tespit eder ve gerekirse bunları bir raporla Dekanlığa sunar. 
5- Akademik yıl bitimini izleyen bir ay içinde o akademik yıla ait değerlendirmeleri yapar ve 

sonuçları Dekanlığa sunar. 
6- Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programda değişiklik 

önerisini Dekanlığın onayına sunar. 
7- Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikler ve ders eğitim araçları ile bunların alt 

yapısı hakkındaki görüş ve önerileri Dekanlığa sunar. 
8- Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda görüş ve 

önerileri belirler. 
9- Devamsızlık veya başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkındaki 

bilgileri Dekanlığa ulaştırır. 
10- Her basamaktaki öğrenci danışmanlık hizmetlerini izler, inceler ve bu konuda görüş hazırlar. 
11- Dekanın eğitim ve öğretim ile ilgili olarak Komisyondan istediği diğer çalışmaları yapar, 

gerektiğinde görüş bildirir ve anabilim dalları ile koordinatörlerin görüşlerini aktarır. 
12- Her ders kurulu ya da stajın sonunda yapılan öğrenci geri bildirim sonuçlarına göre öğretim 

üyelerini bilgilendirir, anabilim dalı başkanlarına ders programlarının yeniden düzenlenmesi 
konusunda öneride bulunur. 

 

Dönem Koordinatörü ve Yardımcılarının Görevleri: 

1- Sorumlu olduğu dönemin akademik takvimini hazırlar. 
2- Sorumlu olduğu dönemin programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 
3- Sorumlu olduğu dönemde öğrenci devamını denetleyerek izler. 
4- Ders Kurulu sınavları, staj sınavları, mazeret sınavları, dönem sonu sınavı ile bütünleme 

sınavlarının hazırlanarak uygulanmasında ders kurulu sorumluları ile işbirliği yaparak kurullar 
arası eşgüdümü sağlar. 

5- Sınav sonuçlarının belirlenip açıklanmasını sağlar. 
6- Her ders kurulu sonunda yapılan sınav sorularının ayırt edicilik ve güçlük indeksini hesaplayarak 

ilgili anabilim dallarını bilgilendirir, değişiklik önerilerini iletir. 
7- Sorumlu olduğu dönemin öğrencilerinin akademik ve sosyal sorunlarının çözümlenmesine 

yardımcı olur ve dönem danışmanına yönlendirir. 

 

Ders Kurulu Sorumlularının Görevleri:  

1- Ders Kurulu programını hazırlar ve dönem koordinatörüne iletir. Programın eksiksiz ve düzenli 
bir şekilde yürütülmesini dönem koordinatörü ve yardımcılarıyla işbirliği içinde çalışarak sağlar. 

2- Ders kurulunda ders veren öğretim elemanlarınca yoklamaların düzenli bir şekilde yapılmasını 
sağlar ve bunların öğrenci devam çizelgesine işlenmesini denetler. 

3- Ders Kurulu sınavı ile ilgili soruların toplanması ve soru kitapçıklarının basılması ile sınav 
öncesinde, sırasında ve sonrasında güvenliğin ve düzenin sağlanmasından ve sınav sonuçlarının 
doğru olarak hesaplanıp açıklanmasından sorumludur. 

4- Mazeret, dönem sonu ve bütünleme sınavlarının hazırlanmasında dönem koordinatörüne gereken 
yardımı sağlar. 

 


