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SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ  

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ 

                                                         BİRİNCİ BÖLÜM 

                                                   Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Eğitim Komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını 

belirler, Fakülte ile uygulama, araştırma faaliyetleri yürütülen birimlerden gelen ve Eğitim 

Komisyonunda mevzuat ve akademik uygulamalar açısından görüşülmesi gereken konularla 

ilgili önerilere ilişkin ilkeleri düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2-  (1) Bu Yönerge, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim 

Komisyonunun oluşum, görev, yetki ve çalışma ilkelerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak  

MADDE 3-  (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14/b-2 ve 14/b-8’inci 

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 4 –  Bu Yönergede geçen;  

a) Koordinatör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Koordinatörünü 

b) Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesine bağlı fakülteleri,  

c) Komisyon: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Komisyonunu,  

ç) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,  

d) Dekan: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını 

e) Dekan Yardımcılığı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan 

Yardımcısını 

f) Bölüm Başkanlığı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bölüm 

Başkanlığını 

g) Ana bilim Dalı Başkanlığı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ana 

Bilim Dalı Başkanlığını 



MADDE 5-  

EĞİTİM KOMİSYONUNUN AMACI:  

Fakültenin mezuniyet öncesi diş hekimliği eğitimi programı ve işleyişinin geliştirilmesi ve 

iyileştirilmesi amacıyla Eğitim Komisyonu, fakültenin eğitimle ilgili tüm 

kurul/komisyon/yapıları tarafından yürütülen çalışmaları koordine eder; eğitimle ilgili 

öncelikleri belirler; değerlendirme sonuçlarını izleyerek programa ve programın 

uygulanmasına ilişkin düzenlemeler hakkında karar verir. 

MADDE 6-  

EĞİTİM KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ : 

 Dikey ve yatay entegrasyon temelinde hazırlanmış olan mezuniyet öncesi diş hekimliği eğitimi 

programının yürütülmesi ve geliştirilmesiyle ilgili olarak Eğitim Komisyonu aşağıdaki 

görevleri yerine getirir:  

a) Fakültede diş hekimliği eğitimi ile ilgili yürütülen çalışmaların ve ilgili tüm kurul ve 

komisyonların koordinasyonunu sağlar.  

b) Eğitim programı değerlendirme sonuçlarını izler ve inceler.   

c) Eğitim programına ders eklenmesi, çıkarılması ya da değişiklik yapılması konusunda 

getirilen önerileri değerlendirir; içerik ve işleyiş açısından programın tüm bileşenlerine ilişkin 

değişiklik ya da güncellemelerin yapılmasına yönelik karar alır. 

d) Eğitim yönetimi yapısında yer alan tüm kurul ve komisyonlar tarafından eğitime yönelik 

alınan kararlar ve gerekçelerini değerlendirerek programa yansıtılmasını sağlar. 

e) Eğitim programına yönelik alınan kararlarla ilgili olarak Eğitim Komisyonu’nda temsiliyeti 

bulunan kurul ve komisyonları bilgilendirir. 

f) Diş hekimliği eğitimi programları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri 

izler, inceler ve fakültede uygulanabilmesi için öneriler geliştirir. 

g) Eğitim programının güncel Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ve Türkiye’deki diğer ulusal 

düzenlemeler ve uluslararası gelişmelerle uyumlu hale getirilmesi için yapılması gereken 

çalışmaları planlar. 

h) Akreditasyon sürecinde Öz Değerlendirme sırasında saptanan olumlu yönlerin sürdürülmesi, 

eksik ya da geliştirilmesi gereken yönlerin düzenlenmesi için kararlar alır. 

i) Acil/olağandışı durumlarda eğitimin sürdürülmesi ve etkinliğini ilgilendiren gelişmeleri 

değerlendirerek ihtiyaçları saptar; sorunların çözümü ya da aksaklıkların giderilmesine yönelik 

öneriler geliştirir ve gerekli görülen değişikliklerin uygulanmasını sağlar. 

 

 



 

        

       MADDE 7-  

       EĞİTİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA İŞLEYİŞİ 

a) Eğitim Komisyonu gündem doğrultusunda Dekan ya da eğitim-öğretimden sorumlu 

Dekan Yardımcısının katılımı koşuluyla düzenli olarak en az iki ayda bir kez toplantı 

yapar. Eğitim Komisyonunda temsiliyet görevi olan eğitim ile ilgili diğer kurul ve 

komisyon başkanlarının toplantıya katılamaması durumunda kurul/komisyonu temsil 

eden bir üye toplantıya katılır.  

 

b) Toplantı tarihi ve gündem toplantıdan en az bir hafta önce eğitim-öğretimden sorumlu 

Dekan Yardımcısı tarafından üyelere bildirilir.  

 

c) Eğitim Komisyonu’nun her toplantısına ait gündem ve toplantı görüşmeleri komisyonda 

görevli idari personel tarafından tutanakla kayıt altına alınarak arşivlenir. 

  

d) Eğitim Komisyonu’nda alınan kararlar, fakülte kurulu ya da fakülte yönetim kurulunda 

onaylandıktan sonra eğitimle ilgili tüm kurul/komisyonlar ve anabilim dallarının eğitim 

ile ilgili her türlü faaliyetleri için bağlayıcı olur. 

 

       YÜRÜRLÜK 

       Madde 8. 

   Bu yönerge Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunda            

kabul edildikten sonra senato onayı ile yürürlüğe girer. 

 

      YÜRÜTME 

      Madde 9. 

       Bu yönerge hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 

yürütür. 

 

 

 


