T.C.
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Stratejileri Geliştirme Koordinatörlüğü Uygulama Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç
Madde 1-(1) Bu uygulama esaslarının amacı, Eğitim Stratejileri Koordinatörlüğü’nün yetki
ve sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemek, eğitim öğretim ve araştırma
faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, eşgüdümü ve kontrolü ile ilgili
ilkeleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu uygulama esasları, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne bağlı
birimlerdeki eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu uygulama esasları, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;
a) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ni,
b) Senato: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosu’nu,
c) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü’nü,
d) Koordinatör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Stratejileri Koordinatörü
’nü,
e) Eğitim Stratejileri Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu (Yürütme Kurulu): Rektör
yardımcısı başkanlığında, üniversitenin farklı birimlerinden Rektör tarafından
görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşan kurulu,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatörlüğün Oluşumu ve Çalışma İlkeleri
Yürütme Kurulu
Madde 5-(1) Yürütme Kurulu; rektör yardımcısı başkanlığında, üniversitenin farklı
birimlerinden Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşur.
Çalışma İlkeleri
Madde 6- (1) Yürütme Kurulu çalışma ilkeleri aşağıdaki gibidir.
a) Senato ve Rektör’ün danışma organı olarak görev yapar.
b) İhtiyaç duyduğu alanlarda alt komisyonlar oluşturur.
c) İlgili konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, ilgili akademik birim yöneticisi ve
diğer personelin görüş ve önerilerini dinler.
d) Yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda koordinatörün yazılı talebi
üzerine de toplanabilir.
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e) Yürütme Kurulu, kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik olması durumunda Koordinatörün oyu iki
oy sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Stratejileri Koordinatörlüğü’nün Görevleri
Madde 7- (1) Eğitim Stratejileri Koordinatörlüğü’nün görevleri:
a) Yeni akademik birimlerin (fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, bilim
dalı, araştırma ve uygulama merkezi vb.) açılması veya mevcut akademik birimlerin
kapatılması önerisi sunmak,
b) Yeni öğretim programlarının (ön lisans, lisans, lisansüstü veya ortak lisans-lisansüstü)
açılması, açık programların birleştirilmesi veya mevcut programların kapatılması
önerisi sunmak,
c) Yabancı dil veya yabancı dille yapılacak eğitim–öğretim uygulamalarına ilişkin
önerilerin sunulması,
d) Uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin önerilerin sunulması,
e) Eğitim-öğretim programlarında yer alan seçmeli ders uygulamalarına ilişkin önerilerin
sunulması,
f) Üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili yasal düzenlemeler konusunda
görüş bildirilmesi,
g) Üniversitenin öğretim elemanlarından etkin bir şekilde yararlanılması amacına yönelik
fizibilite çalışmalarının yapılması ve önerilerde bulunulması,
h) Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği
yapılması ve görüş alış-verişinde bulunulması,
i) Fiziki imkânların (Laboratuvar, atölye, derslik, salon, vb.) eğitim faaliyetlerindeki
yeterliliği vb. konularda çalışmalar yaparak Senato’ya görüş sunulması,
j) Üniversitenin genel eğitim öğretim sistemi, politikaları, konusunda görüş belirtilmesi,
düzenleme önerilerinin sunulması,
k) Eğitim–öğretimin kalitesi ve ilgili konularda değerlendirme yapılması, görüş ve öneri
raporlarının hazırlanması,
l) Gündeme alınan eğitim öğretim faaliyetlerini kapsayan diğer hususlarla ilgili görüş ve
önerilerin sunulması şeklindedir.
m) Eğitim-öğretim ile ilgili her türlü yönetmelikler, yönergeler ve uygulama esaslarının
düzenlenmesi ve Senato’ya sunulması,
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlük
Madde 8- (1) “Eğitim Stratejileri Koordinatörlüğü Uygulama Esasları” Senato’da kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9-(1) Eğitim Stratejileri Koordinatörlüğü Uygulama Esasları hükümlerini Rektör
yürütür. (Üniversitemiz Senatosu’nun 11.11.2015 tarih ve 09/07 sayılı kararı ile kabul edildi.)
Senato Karar Tarihi :
Senato Karar Sayısı :

11/11/2015
09/07
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