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MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONUNA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu usul ve esasların amacı, Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun düzenli ve etkin
bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu usul ve esaslar, Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun oluşumu, işleyişi, görev,
yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu usul ve esaslarda;
a) Fakülte: Veteriner Fakültesi’ni,
b) Fakülte Kurulu: Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu’nu,
c) Dekan: Veteriner Fakültesi Dekanı’nı,
d) Komisyon: Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonu’nu,
e) Baskan: Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanı’nı,
f) Bölüm: Veteriner Fakültesi bünyesinde bulunan bölümleri,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Oluşumu, Çalışma Esasları ve Görevleri
Komisyonun Oluşumu
Madde 5- (1) Komisyon üyeleri Fakülteye bağlı Bölümlerin görüş ve önerileri doğrultusunda
her bir bölümden bir öğretim üyesi olmak üzere, Fakülte Kurulu tarafından belirlenir ve
Dekan tarafından görevlendirilir. Komisyon üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Görev süresi
sona eren bir üye, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Komisyon üyeleri kendi aralarından birini Başkan olarak seçer ve Dekanlığa bildirir.
Komisyonun Çalışma Esasları ve Görevleri
Madde 6- (1) Komisyonun çalışma esasları ve görevleri şunlardır:
a) Fakültenin eğitim-öğretim programını mevzuat ve akademik uygulamalar açısından
inceler, değerlendirir, alınan kararları Fakülte Kuruluna sunar,
b) Komisyon, Fakülte’nin eğitim-öğretim işlerinin yürütülmesi ve uygulanması konularında
danışma kurulu olarak görev yapar,
c) Gündeminde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, ilgili akademik birimin
görüş ve önerilerini dinler/alır.

d) Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği yapar ve
fikir alış-verişinde bulunabilir,
e) Komisyon, Fakültede eğitim-öğretimin geliştirilmesi doğrultusunda yeni ders açılması,
mevcut bir dersin kaldırılması, var olan derslerde değişiklik yapılması gibi önerilerde
bulunabilir,
f) Komisyon üye çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır,
g) Komisyon, uygun bulunmayan ya da eksik olan dosyaları, tekrar değerlendirilmek ve
düzenlemek üzere gerekçeli olarak ilgili birime gönderir, yenilenen önerileri tekrar
gündemine alarak inceler,
h) Fakültenin eğitim-öğretim/staj yönetmelik, yönerge veya uygulama usul ve esaslarına
ilişkin taslakları inceler, görüş bildirir.
ı) Fakülte Kurulu ve Dekanlığın ilettiği eğitim-öğretim ile ilgili konularda hazırlık yapar ve
görüş oluşturur.
Başkanın Sorumluluğu ve Görevleri
Madde 7- (1) Başkan, Komisyonun görevlerini yerine getirmesinde Dekana karşı sorumludur.
(2) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Komisyonu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek.
b) Komisyonun raportör üyesini belirlemek ve görevlendirmek.
c) Komisyon raporlarını, Fakülte Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlığa sunmak.
d) Komisyonu Üniversite içinde ve dışında temsil etmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 8- (1) Bu usul ve esaslar Fakülte Kurulunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- (1) Bu usul ve esasları Veteriner Fakültesi Dekanı yürütür.

