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İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM - ÖĞRETİM VE AKREDİTASYONA HAZIRLIK KOMİSYONU 

YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam 

Amaç  

Madde 1. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği uyarınca kurulan İSTE Kalite 

Komisyonu ile eşgüdüm ve işbirliği içerisinde olmak üzere, Teknoversite Vizyonu'na uygun 

olarak; Rektör ve Senato tarafından yönlendirilen konularda, niteliğinin geliştirilmesi için 

eğitim-öğretim ve programların ilgili mevzuat ve yönetmelikler dâhilinde düzenlenmesi, 

gözden geçirilmesi, yapılandırılması ve güncellenmesi ile akreditasyona hazırlık süreçlerinin 

başlatılması konularında makro politikaları oluşturarak görüş bildirmek ve öneriler sunmak 

üzere farklı birimlerdeki öğretim üyelerimizin bilgi ve deney birikiminin bir araya getirilerek 

kullanılması amacı ile Eğitim-Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu’nun oluşturulması ve bu 

komisyonun koordineli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla komisyonun 

kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin çalışma esaslarını belirlemektir. 

 

Kapsam  

Madde 2. Bu Yönerge, İskenderun Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Akreditasyona 

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

 

Dayanak  

Madde 3. Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14/b-1, 14/b-2, 14/b-4ve 14/b-

8' inci maddeleri ile 23 Temmuz 2015 tarihli 29423 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği temel alınarak ve İskenderun Teknik 

Üniversitesi'nin 12.06.2018 ve 07 no'lu Senato kararına dayanılarak  hazırlanmıştır.  

 

 

 

 

 



Tanımlar  

Madde 4. Bu Yönergede;  

a) Teknoversite: İskenderun Teknik Üniversitesi’ni, 

b) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosu’nu,  

c) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü’nü,  

d) Komisyon: İskenderun Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Akreditasyona Hazırlık 

Komisyonu’nu,  

e) Başkan: İskenderun Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Akreditasyona Hazırlık 

Komisyonu Başkanı’nı,  

f) Akreditasyon: Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden 

belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı 

tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence 

sürecini,  

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Komisyonun Oluşumu ve Çalışma Esasları 

Komisyonun Oluşumu 

Madde 5.   

a) Eğitim-Öğretim ve Akreditasyona Hazırlık Komisyonu; Rektör tarafından 

görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı ile tercihen farklı birimlerden seçilen en az beş 

öğretim üyesinden oluşur. Komisyon Başkanlığı’nı Rektör Yardımcısı, raportörlüğünü 

ise öğrenci işleri daire başkanı tarafından yürütür.  

b) Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren bir üye yeniden 

komisyon üyesi olarak görevlendirilebilir. 

c) Rektör komisyon üyelerini gerekli gördüğü takdir de değiştirebilir ve çeşitli nedenlerle 

boşalan komisyon üyeliklerine yeni üye görevlendirebilir.  

 

Komisyonun Çalışma Esasları 

Madde 6. Eğitim-Öğretim ve Akreditasyona Hazırlık Komisyonu’nun çalışma ilkeleri 

aşağıdaki gibidir.  

a) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin konuları mevzuat 

hükümleri, akademik ilke ve uygulamalar açısından inceler ve tavsiye niteliğinde 

kararlar alır, 



b) Gerek gördüğü durumlarda bünyesinde alt komisyonlar oluşturarak bazı çalışmalar 

yapar ve gerekli raporları hazırlar,  

c) Gündeminde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, ilgili akademik birim 

yöneticisi ve diğer personel ile öğrencilerin görüş ve önerilerini dinler, 

d) Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin eğitim-öğretim ve akreditasyon komisyonları ile 

işbirliği yapar ve fikir alışverişinde bulunur, 

e) Komisyon, üniversitede eğitim-öğretimin geliştirilmesi ve akreditasyona hazırlık 

süreçlerinin oluşturulması ve takip edilmesi doğrultusunda çalışmalar yürütür, 

f) Teknoversite'nin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim, araştırma-

geliştirme faaliyetleri değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış 

kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda 

yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve 

esaslar doğrultusunda yürütür, 

g) Akreditasyon çalışmaları için gerekli süreçleri belirlemek, uygulamak ve 

sürdürülmesini sağlamak,  

h) Kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin önceden geliştirilmesine 

katkı sağlamak,  

i) Teknoversite İç Kalite Güvence Sistemi’nin tasarımına destek olmak, 

j) Yapılanma ve etkinlikler için standart ve kılavuz olarak kullanılacak ilkeleri, süreçleri 

oluşturmak, 

k) Akreditasyon kültürü yaratma sürecini sahiplenmek, 

l) Kurumsal akreditasyon için başvuruların hazırlanmasına katkıda bulunmaktır. 

m) Komisyon, yılda en az iki kez, ayrıca Senato/Rektör'ün veya başkanın çağrısı veya 

kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır. Toplantı çağrısı Başkan 

tarafından yapılır.  

n) Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda 

karar verilmiş sayılır. 

o) Komisyon çalışmalarına mazeretsiz olarak 3 kez üst üste katılmayan üyenin görevi 

kendiliğinden sona erer.  

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim- Öğretim ve Akreditasyona Hazırlık Komisyonunun Görevleri 

Madde 7. Eğitim-Öğretim ve Akreditasyon Komisyonunu; 

a) Birimler tarafından yeni açılması önerilen ön lisans, lisans, yan dal, çift ana dal, ortak 

lisans ve lisansüstü programların, Teknoversitenin ve Yükseköğretim Kurulu’nun 

genel eğitim-öğretim ilke ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanıp 

hazırlanmadığı konusunu incelemek, açılacak programların üniversitenin genel eğitim-

öğretim ilke ve formatına uygunluğunu araştırır, 

b) Ülkenin insan gücü ihtiyacı ve üniversitenin eğitim politikaları bağlamında birimlerin 

eğitim temelinde bölüm / anabilim dalı / ön lisans, lisans ve lisansüstü program, 

kapatma veya birleştirme önerilerine ilişkin tavsiye niteliğinde kararlar alır, 

c) Mevcut eğitim-öğretim ve programların ilgili mevzuat dâhilinde düzenlenmesi, 

gözden geçirilmesi, yapılandırılması ve güncellenmesi konularında çalışır, 

d) Eğitim birimlerinin program müfredatlarında yeni ders açılması, mevcut dersin adı, 

kodu, içeriği, kredisi vb. konularda, değişiklik yapılması veya kapatılması önerilerini 

incelemek, 

e) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla 

verilecek dersler ve bu derslerin kredi miktarı, ders materyallerinin hazırlanması ve 

sınavlarının yapılış şekli ile ilgili konuları incelemek,  

f) Uzaktan öğretime ilişkin Yükseköğretim Kurumları arasında yapılacak protokoller ile 

uzaktan öğretime ilişkin diğer hususları incelemek, 

g) 23 Temmuz 2015 tarihli 29423 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim 

Kalite Güvencesi Yönetmeliği uyarınca kurulan İSTE Kalite Komisyonu ile eşgüdüm 

ve işbirliği içerisinde olmak üzere, akreditasyona hazırlık süreçlerinin başlatılması 

konularında makro politikaları oluşturmak, 

h) Birimlerin yürüttüğü eğitim-öğretim hizmetlerinin akredite edilmesi, iç ve dış 

değerlendirme çalışmalarının yapılması konularında görüş oluşturur, 

i) Gündemindeki konuları Teknoversite'nin stratejik hedefleri, akademik ilke ve 

uygulamalar, ilgili mevzuat hükümleri ve akademik işleyiş çerçevesinde incelemek, 

j) Senato ve rektörün ilettiği tüm diğer konularda, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde 

inceler, hazırlık yapar ve görüş oluşturur, 

k) Yukarıda belirtilen tüm konularda yaptığı çalışmaları Rektörlüğe/Senatoya öneri 

olarak sunar. 

  



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yürürlük 

Madde 8. Eğitim-Öğretim ve Akreditasyona Hazırlık Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları, 

senatonun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 9. Eğitim-Öğretim ve Akreditasyona Hazırlık Komisyonu Çalışma Usul ve Esaslarını, 

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 


