
Fen-Edebiyat Fakültesi Çevrim içi (Online) Ders Komisyonunun 

Oluşumu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 

 

Fakülte Çevrim İçi Ders Komisyonunun Oluşumu   

MADDE 1 – 

a) Çevrim İçi Ders Komisyonu, Komisyon Koordinatörü 

başkanlığında, Fakültenin her bölümü tarafından seçilmiş bir 

temsilciyi barındıracak şekilde toplam 11 üyeden oluşur. 

Komisyonunun yazışma/evrak işleri Komisyon Koordinatörü 

denetiminde Fakülte tarafından atanan bir araştırma görevlisi 

aracılığıyla yürütülür.  

b) Çevrim İçi Ders Komisyonu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. 

Görev süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi 

bir nedenle boşalan üyelik için aynı usul ve esaslarla yeni bir üye 

seçilir. Görev süresi sona eren üye, yeniden seçilebilir.  

  

Fakülte Çevrim İçi Ders Komisyonunun Görevleri 

MADDE 2 –  

Çevrim İçi Ders Komisyonunun görevleri şunlardır:  

a) Tam ya da bir kısmı çevrim içi olan derslerde öğrenme ve 

öğretmeyi destekleme amaçlı; geliştirilmiş ya da gelişmekte 

olan teknolojileri ve teknolojik altyapıları keşfetmek, 

değerlendirmek ve gelecekte kullanımları konusunda Dekanlığa 

tavsiyelerde bulunmak. 

b) Madde 2 (a) şıkkı amacı kapsamında; hali hazırda 

kullanılmakta olan teknolojilerin ve teknolojik altyapıların kritiğini 

yapmak ve eğer gerekli ise daha etkin kullanımları konusunda 

çözüm önerileriyle birlikte Dekanlığın bilgisine sunmak. 

c) Madde 2 (a) şıkkı amacı kapsamında; üniversite bünyesinde 

teknik destek sağlayan birimler ile fakülte öğretim üyeleri 

arasındaki iletişimi Dekanlık aracılığıyla sağlamak, geliştirmek ve 

etkin hale getirmek. 

d) Madde 2 (a) şıkkı amacı kapsamında; fakülte öğretim 

üyelerinin ve öğrencilerinin teknik ihtiyaçlarını belirleyerek 



Dekanlık aracılığıyla üniversite bünyesindeki teknik destek 

sağlayan birimlerin bilgisine sunmak. 

e) Madde 2 (a) şıkkı amacı kapsamında; Dekanlıktan ya da 

Dekanlık aracılığıyla üniversitenin üst yönetiminden, öğretim 

üyelerinden ya da öğrencilerden gelen soru ve konuları araştırarak 

yine Dekanlık aracılığıyla cevaplar sunmak, görüşler oluşturmak ve 

tavsiyelerde bulunmak.  

f) Tam ya da bir kısmı çevrim içi olan derslerde öğrenme ve 

öğretmenin kalitesini ölçme amaçlı;  Dekanlığın bilgisi 

dâhilinde, bireysel ya da kitlesel tabanda, öğretim üyeleri ile 

görüşmeler yapılması, öğrenciler ile görüşmeler yapılması, 

anketler hazırlanması gibi ölçme araçları ile düzenli olarak durum 

tespiti yapmak. 

g) Tam ya da bir kısmı çevrim içi olan derslerde öğrenme ve 

öğretmenin kalitesini değerlendirme amaçlı;  Dekanlığın 

bilgisi dâhilinde, bireysel ya da kitlesel tabanda, öğretim üyeleri ile 

görüşmeler yapılması, öğrenciler ile görüşmeler yapılması, 

anketler hazırlanması gibi ölçme araçları ile düzenli olarak durum 

tetkiki yapmak ve bir rapor halinde Dekanlığın bilgisine sunmak. 

h) Tam ya da bir kısmı çevrim içi olan derslerde öğrenme ve 

öğretmenin kalitesini artırma amaçlı; komisyonun ölçme ve 

değerlendirmelerine dayalı, pedagojik araştırmalarla destekli, 

politikalar, izlekler ve uygulamalar geliştirmek ve hayata 

geçirilmeleri konusunda Dekanlığa tavsiyelerde bulunmak. 

i) Madde 2 (h) şıkkı amacı kapsamında; hali hazırda 

kullanılmakta olan politikaların, izleklerin ve uygulamaların kritiğini 

yapmak ve eğer gerekli ise daha etkin kullanımları konusunda 

çözüm önerileriyle birlikte Dekanlığın bilgisine sunmak. 

j) Madde 2 (h) şıkkı amacı kapsamında; Dekanlık yönlendirmesi 

veya isteğiyle, öğretim üyelerine yönelik, çevrim içi derslerinde 

kullanabilecekleri çeşitli ortamlarda ve yapılarda mesleki gelişim 

aktiviteleri tavsiye etmek veya düzenlemek. 

k) Madde 2 (h) şıkkı amacı kapsamında; Dekanlık yönlendirmesi 

veya isteğiyle, öğrencilere yönelik, çevrim içi derslerinde 

kullanabilecekleri çeşitli ortamlarda ve yapılarda gelişim aktiviteleri 

tavsiye etmek veya düzenlemek. 

l) Tam ya da bir kısmı çevrim içi olan derslerin Fakülte ya da 

Üniversite tabanında öğrenme ve öğretmedeki yerini 

planlama amaçlı; Dekanlığın bilgisi dâhilinde ya da 



yönlendirmesiyle, Fakülte içi ya da dışı stratejik planlama yapan 

komitelere ya da birimlere yine Dekanlık aracılığıyla uzun ya da 

kısa vadeli tavsiyelerde veya yardımlarda bulunmak. 

  

Fakülte Çevrim İçi Ders Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları  

MADDE 3 –  

Çevrim içi Ders Komisyonu aşağıda belirtilen usul ve esaslar 

doğrultusunda çalışır:  

a) Her akademik yılda en az iki (2) kez koordinatörün çağrısı veya 

kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır.  

b) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri koordinatör tarafından belirlenir 

ve üyelere duyurulur.  

c) Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya 

katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Karar yeter sayısı, üye tam 

sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması 

durumunda koordinatörün bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 


