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BÖLÜM I 

T.C.  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

GÖREV ANALİZ VE TANIMI*
 

 

Giriş  
Kurumların işleyişinin etkin olabilmesi örgütsel yapısının çok iyi kurgulanması ve bu işleyişin her 

işgören tarafından anlaşılır bir biçimde yapılandırılması gerekir. Üniversitelerin örgüt yapıları, diğer 
örgütlere göre çok büyük olmamakla birlikte, aslında birbirinden farklılık gösteren iki yapı üzerine 
oturtulmuştur. Bunlardan birisi, büyük ölçüte hiyerarşik olmayan ve birbirlerinden farklı her birimi bir 
ölçüde özerk ve denetlenmesi güç akademik yapı; diğeri ise hiyerarşik özelliği ön planda olan belli 
standart kural ve işlemlere bağlı genel yönetim hizmetleri yapısıdır. Bu açıdan her iki yapıyı akademik 
amaçları etkili bir biçimde gerçekleştirecek biçimde yönetmeye çalışmak üst yönetimin işlerini 
zorlaştırmaktadır.  

 

Bu güçlüklerin üstesinden gelebilmenin bir yolu da görev çözümlemesini yaparak rol ve 
sorumlulukları belirlemek, eşgüdümleme ve işbirliği yollarını netleştirmektir. 

 

Eğitim fakültesi amaçlarının etkin bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak için fakülte akademik 
ve genel yönetim hizmetleri arasında uyumu sağlamaya yönelik fakülte görev analiz ve tanımı 
yapılmıştır. Bu çalışmada temel amaç, akademik ve genel yönetim hizmetlerinde yetki boşluğu 
yaratmadan ve yetki çatışmasına girmeden uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlamaktır. 

 

Eğitim Fakültesi Görev Analiz ve Tanımını içeren bu çalışma; Fakülte Sekreterliği, Bölüm 
Başkanlıkları, Bölüm Sekreterlikleri ve dekanlığın diğer hizmet birimleri ile fakültemiz işgörenlerinin 
görev ve sorumluluklarını yerine getirme sürecinde yol gösterici temel kaynak niteliği taşımaktadır.  
 

 

GÖREV ANALİZ VE TANIMI 

Bu bölümde norm kadro çalışmalarının kavramsal çerçevesi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde gerçekleştirilmiş olan norm kadro çalışmasının aşamaları, göz önünde bulundurulan 
ilkeler ve norm kadro sayıları verilmiştir. 
 

İş Yönergesi 
İş yönergesi iki bölümden oluşur. Birinci bölümde bir iş için nelerin yapılması gerektiği adım adım 

açıklanır. İkinci bölümde ise bu işi yapacaklarda bulunması gereken yeterlikler belirtilir. Bir iş için 

nelerin yapılacağının saptanmasında asıl kaynak, iş çözümlemeye dayandırılmış iş betimidir. 
İş yönergesinde, iş için nelerin yapılacağı madde madde gösterilirken bunların ne ölçüde, ne kadar 

sürede yapılması gerektiği de belirlenmelidir. Bu belirleme, kimi kez işin bir biriminin, kimi kez de belli 
bir aşamasının yapılması için olabilir. İşin ne ölçüde, ne kadar sürede yapılacağının saptanması, bu iş 
için ne kadar insan gücünün gerekeceği, işin nasıl ölçünleştirileceğini kestirmeye yardım eder. Ayrıca 
işin nasıl yapılacağı, bu işi yapmak için gereken insan gücünün niteliğini saptamak için de 
gerekmektedir. 

İşi yapacaklarda aranacak nitelikler, işin nasıl, ne ölçüde, ne kadar sürede yapılacağına ilişkin 
bilgiler çözümlenerek ortaya çıkartılmalıdır. Bir işe gereken insan gücünün yeterliliği saptamada, işin 
yapılması için gereken bilginin, beceri düzeyinin iyi kestirilmesi gerekmektedir. 

İş için gereken insan gücü, nitel yönleriyle somut olarak ortaya konulmalıdır. İşgörende aranılacak 
yeterlik, bilgi ve beceri olarak gösterildiğinde bu belirsizlik ortadan kalkmaktadır. 

İş için gereken insan gücü sayısı, iş için gösterilen iş saati süresinden ve iş ölçüsünden çıkartılabilir. 
Örgütün her işgören için benimsediği iş yükü politikasına göre iş yönergesinde belirtilen ölçü ve süreye 
ne kadar insan gücü gerektiği hesaplanabilir. İşe gereken insan gücü sayısının iyi kestirilmesi 

                                                 
*
 Bu yönerge Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunun 02.10.2013 tarih ve 2013/17 nolu toplantı 13 sıra sayılı kararı 

ve Rektörlük Makamının 11.11.2013 tarihli oluru ile yürürlüğe girmiştir. 
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zorunludur. Bir iş için gereken insan gücünün altında ve üstünde sağlanacak işgören sayısı, örgütün 
etkililiğini düşürebilmektedir. 

İş yönergelerinin, işgörenlerin eli altında ya da gözü önünde bulundurulması yararlı olmaktadır. Bu 
yüzden iş yönergeleri ya basılıp bütün işgörenlere dağıtılmalı ya da her an okunabilecek bir yere 
konulmalıdır. 

 

Görev 

İş yönergesinde gösterilen işin etkili olarak yapılabilmesi için, önceden saptanan iş yüküne göre işin 
hesaplanan işgören sayısına bölünmesi, her işgörenin yapacağı ödevlerin açık seçik ortaya konması 
gerekir. 

Görev, bir işin gerçekleştirilmesi için bir işgörene işyükü kapsamı içinde verilen işlem ve 
eylemlerdir. Görev, genel olarak belli bir işin, bu işi yapacak işgörenlere paylaştırılması ile ortaya çıkar. 
Ama bir işgörene, iş yükünden sayılmak koşulu ile başka işlerden de bazı işlem ve eylemler 
verilebilmektedir. Böylece bir görev, yalnız bir işten ya da birçok işten alınan işlem ve eylemlerle 
oluşturulabilmektedir. Genel olarak bir görevi oluşturan işlem ve eylemlerin bir işe ilişkin türdeş 
ödevler olduğu görülmektedir. 

Bir işin gerçekleştirilmesi için işin görevlere bölünmesi gerektiğinden işin yapısını görevler 
oluşturur. Bir örgütün yapısı da amaçlarını gerçekleştirecek işlerden oluşur. Böylece görevler bir işin, 
işler de bir örgütün yapı taşları olmaktadır. 

 

Görev tanımı, bir işgörene yapılması verilen işlemlerin, eylemlerin, yüklenen sorumların, verilen 
yetkilerin gösterildiği bir belgedir. 

Bir görev tanımında aşağıdaki bölümler bulunmalıdır: 
1. Görevin kimliği: Bu bölümde görevin adı, varsa sıra sayısı, görevin bağlı olduğu birim, yapıldığı 

bölüm, görevin ilişkin olduğu işin adı, sınıfı gibi bilgiler bulunmalıdır. Bir işin adının doğru 
konulması kadar bir görevin adının doğru konulması da önemlidir. Görevin adının yanlış 
konulması birçok anlaşmazlıklara, karışıklıklara yol açabilir. 

2. İşlemler ve eylemler: Bu bölümde ilkin yapılacak işlem ve eylemlerin kısa bir özetini koymak, 
görevin ne olduğunu anlamaya yardım etmektedir. Bu özetten sonra görevi oluşturan işlem ve 
eylemler, sırasıyla ve tek tek gösterilmelidir. İşlem ve eylemler, görevi yapan işgörenden belli bir 
düzeyde edim elde edilebilmesi için yapması beklenilen davranışlardır. Bu davranışlar da 
işgörenin yapacağı eylemlerden ve işlemlerden oluşur. 

4. Sorum ve yetki: Bu bölümde görevi yapanın yönetme yetkileri, sorumları yer almalıdır. 
Bunlardan dolayı kime hesap vereceği, gerektiğinde kendiliğinden yükleneceği sorumlar 
gösterilmelidir.  
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BÖLÜM II 

EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN AMAÇ VE ÖRGÜT ÇÖZÜMLEMELERİ 

  

Fakültenin Yapısı ve Örgüt Şeması 
T.C. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1999’da Anıtpark yerleşkesinde kurulmuş ve şu anda da 

Umuttepe yerleşkesindeki yeni binasında eğitim öğretimini sürdürmektedir. 
Fakültemiz, 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle lisans düzeyinde 1.955 öğrencisi, 71 öğretim 

elemanı ve 15 destek hizmetler işgöreni ile eğitim öğretim etkinliği gerçekleştirmektedir. Bir taraftan 
pedagojik formasyon sertifika programıyla alan öğretmeni yetiştirilirken, diğer taraftan da Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’ne kayıtlı 140, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne kayıtlı 17 öğrenciye lisansüstü eğitim 
öğretim verilmektedir.  
 

Tablo  1 

EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN BÖLÜMLERİ VE ANABİLİM DALLARI (2013) 
Bölümler Anabilim Dalları 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 

 

Eğitim Bilimleri 
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Eğitim Programları ve Öğretimi 
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 

Güzel Sanatlar Eğitimi  Müzik Eğitimi 

Resim İş Eğitimi 

 

İlköğretim 

Okul Öncesi Eğitimi 
Sınıf Eğitimi 
İlköğretim Matematik Eğitimi 
Fen Bilgisi Eğitimi  
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Ortaöğretim Fen ve Matematik 
Alanlar Eğitimi  

Fizik Eğitimi 

Kimya Eğitimi 

Matematik Eğitimi 
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi  Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi 

Felsefe Eğitimi 

Özel Eğitim Zihin Engelliler Eğitimi 

Yabancı Diller Eğitimi  İngiliz Dili Eğitimi  

Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi 
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Tablo 2 

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRGÜT ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fakülte Yönetim Kurulu 

 

Fakülte Kurulu 

 

DEKAN 

 

Dekan Yardımcıları 
 

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı 
· Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve 

Ekonomisi ABD Bşk. 
· Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Bşk. 
· Eğitim Programları ve Öğretimi ABD Bşk. 
· Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD Bşk. 

İlköğretim Bölüm Başkanlığı 
· Sınıf Eğitimi ABD Bşk. 
· Fen Bilgisi Eğitimi ABD Bşk. 
· İlköğretim Matematik Eğitimi ABD Bşk. 
· Okul Öncesi Eğitimi ABD Bşk. 
· Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Bşk.   

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanlığı 
· İngiliz Dili Eğitimi ABD Bşk.  

Türkçe Eğitim Bölüm Başkanlığı 
· Türkçe Eğitimi ABD Bşk. 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bölüm Başkanlığı 
· Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD 

Bşk. 

Özel Eğitim Bölüm Başkanlığı 
· Zihinsel Engelliler Eğitimi ABD Bşk. 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi 
Bölüm Başkanlığı 
· Matematik Eğitimi ABD Bşk.  
· Fizik Eğitimi ABD Bşk. 
· Kimya Eğitimi ABD Bşk. 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü 
Başkanlığı 
· Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD Bşk. 
· Felsefe Eğitimi ABD Bşk. 

 

 

Fa

Komisyonlar 

Yönetsel Birimler 

· ADEK Komisyonu  

· Ders Programı ve Sınav Komisyonu 

· Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite 
Süreci ve Burs Komisyonu 

· Erasmus Komisyonu 

· Farabi Koordinatörlüğü Komisyonu 

· Hurdaya Ayırma Komisyonu 

· İntibak ve Denklik Komisyonu
· Malzeme Muayene Komisyonu  

· ÖDAK Komisyonu 

· Öğretmen Adayı Öğretmenlik 
Uygulama Eğitimi 

· Sayım Komisyonu  
· Stratejik Planlama Komisyonu  

· Topluma Hizmet Uygulamaları 
Komisyonu 

· Uluslararası Öğrenci Komisyonu 

· ÜSD Komisyonu 

· WEB Komisyonu 

Genel Hizmet Birimleri 

Sekreterlik Bürosu 

· Dekan Sekreteri 

· Yazı İşleri  
Bölüm Sekreterleri 
Öğrenci İşleri Şefliği 
· Öğrenci İşleri Memuru 

Personel İşleri  
Mali İşler  
· Maaş Tahakkuk,  Satın Alma 

· Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri 
Destek Hizmetleri  

· Evrak Dağıtım Hizmetleri 
· Teknik Hizmetler Memurluğu 

· Yardımcı ve Temizlik Hizmetleri 
· Güvenlik Hizmetleri 
 

Bölümler  

Fakülte Sekreteri 
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EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIMI VE YAZIŞMA İLKELERİ 

  

2547 sayılı YÖK kanunu gereği Fakültemiz görev ve yetki dağılımı çerçevesinde Fakültemiz iş 
akışı; Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Sekreteri, Bölüm Sekreterleri/Dekanlık Hizmet birimleri 

biçimindedir. Evrak akışı aşağıdaki biçimde yapılır. 
 

Yazışmalarda Hiyerarşik Yapı 
 

Dekan       Dekan Yardımcıları        Fakülte Sekreteri        Bölüm Sekreterleri/Dekanlık Hizmet 
Birimleri.  

 

Bölümlerden, kişi veya kuruluşlar ile üst makamlardan gelen evraklar, fakülte sekreterliğine iletilir. 
Fakülte sekreteri ön incelemeden sonra, gerekirse evrak üzerine bilgilendirme notu ekleyerek, evrakları 
dekana iletir. Dekan, görev dağılımlarını dikkate alarak evrakları gereği için dekan yardımcılarına 
havale eder. Dekan yardımcıları ise incelemeden sonra söz konusu evrakı ilgili, birim tarafından gereği 
yapılmak üzere, fakülte sekreterine havale eder ve fakülte sekreteri kendi sorumluluğu altında gerekli 
işlemin yapılması için bölüm sekreterlikleri ya da dekanlık birimlerine gönderir. Giden evrakla ilgili 
olarak aşağıdan yukarıya doğru aynı hiyerarşik basamaklar izlenir.   

 

Ancak ivedi durumlarda dekan yardımcıları ya da fakülte sekreterinin olmadığı durumlarda evrak 
gereği için dekan tarafından doğrudan uygulama birimleri olan bölüm sekreterlikleri ya da dekanlık 
birimlerine havale edilir.   

 

Tekrarlanan ve Rutin İşlemler: Dekan yardımcıları kendi görev alanına giren ve rektörlük 

makamınca rutin olarak istenen işlemlerle ilgili konularda dekan adına doğrudan karar alma yetki ve 

sorumluluğuna sahip olup, dekan olurunu almadan gereği için evrakları fakülte sekreterine havale 
edebilir.  

Tablo 3 

Dekan Yardımcılarının Görev Dağılımları 
Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı 

Görevler 

· Personel İşleri 
· Mali İşler 

· Öğrenci İşleri 
· Fakülte/üniversite Dışı Birimlerle İlişkiler  
· Pedagojik Formasyon Sertifika Kursu  

 

· Destek Hizmetleri  

· Eğitimde Yeniden Yapılanma 

· Topluma Hizmet Uygulaması 

· Kültürel Etkinlikler 
 

Bağlı Komisyonlar 

· Öğretmen Adayı Öğretmenlik Uygulama 
Eğitimi Komisyonu 

· İntibak ve Denklik Komisyonu 

· Ders Programı ve Sınav Komisyonu 

· ÖDAK Komisyonu 

· ADEK Komisyonu  

· Stratejik Planlama Komisyonu  

· Sayım Komisyonu  
· Malzeme Muayene Komisyonu  

· Hurdaya Ayırma Komisyonu 
 

 

· WEB Komisyonu 

· Farabi Koordinatörlüğü Komisyonu 

· Erasmus Komisyonu 

· Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci 
ve Burs Komisyonu 

· ÜSD Komisyonu 

· Uluslararası Öğrenci Komisyonu 

· Topluma Hizmet Uygulamaları Komisyonu 

 



 

13 

 

13 

 

 

 

 

Fakülte İçi Yazışma ve Bilgilendirme Duyuruları 
Bu tür bilgilendirme ve duyurular iki yolla gerçekleştirilir:  
· Doğrudan ilgili birim ya da kişiye gönderilen yazılı metin,   
· İlgili birim ya da kişinin dekanlığa bildirmiş olduğu elektronik ileti adresine Eğitim Fakültesi 

kodlu ileti üzerinden gönderilen elektronik ileti. 

 

İletişimin Gerçekleştirilmiş Olma Koşulu 

· Yazılı olarak yapılan yazışmalarda, yazışmanın ilgili birim veya kişi yoksa bölüm sekreterliğine 
tebliğ edilmesi, 

· İlgili birim ya da kişinin dekanlığa bildirmiş olduğu elektronik ileti adresine Eğitim Fakültesi 
kodlu ileti üzerinden iletinin gönderilmiş olması.  

 

Bölüm başkanlıkları da rutin işlemlerin öğretim elemanlarınca gerçekleştirilmesini sağlamak üzere 
aynı iletişim yollarını kullanarak öğretim elemanlarının kendilerinden beklenilen işlemleri yapmalarını 
sağlarlar. Bölüm başkanlıkları bu tür iletişimlerinde, gerektiğinde dekanlık makamını bilgilendirmek 
amacıyla, iletişim biçimine göre uygun belgelerin bir örneğini dekanlığa gönderirler. 
 

Bölüm Başkanlıklarının Görev Alanları İlgili Genel İlkeler 

Bölüm Başkanlıkları yetki alanına giren işlemleri aşağı belirtilen ilke ve açıklamalar doğrultusunda 
gerçekleştirir:  
1. Ders ve Sınav Programlarının Yapılması: Ders ve sınav programı, bölüm başkanlıklarından gelen 

öneriler dikkate alınarak, ders programı komisyonu tarafından yapılır. Programların 
uygulanmasından, derslerin takip edilmesinden, derslerin program çerçevesinde yürütülmesinden 
ilgili bölüm başkanı sorumludur. Dersi veren öğretim elemanının, resmi başka bir görevi olmadığı 
sürece, sınav yerinde bulunması zorunludur. 

2. Öğretim Etkinliklerinin Etkili Bir Biçimde Yürütülmesi: Derslerin zamanında ve programa uygun 
olarak yapılmasından birinci derecede bölüm başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları, olası 
bir sorun halinde bölüm başkanına gerekli bilgiyi vermekle yükümlüdür.  
· Öğretim elemanının mazereti nedeniyle yapılamayacak dersler, bölüm tarafından izlenir ve aynı 

gün bölüm başkanlığınca sorumlu dekan yardımcısı bilgilendirilir. Yapılmayan derslerin ücreti 
ödenmez. 

· Dersin öğretim elemanınca önceden bilgi verilmeksizin yapılmayan dersler için, bölüm 
başkanlığınca ön inceleme yapıldıktan sonra, dekanlığa yazılı bilgi verilir. 

3. Yeniden Yapılanma ve Ders Değerlendirme Formları, Ders Kazanım Çıktıları: Öğretim 
elemanlarının rutin olarak vermeleri gereken bu belgeleri zamanında verilmesinin sağlanmasından 
ve eğitimde yeniden yapılanma işlemlerinden bölüm başkanları birinci derecede sorumludur. 

4. Fakülte Dışı Etkinliklerde Görevlendirme İstemleri: Öğretim elemanlarının fakülte dışı 
etkinliklerde görev alma istemleri yasa gereği yetkili amirlerin onayını gerektirdiğinden, bu tür 
istemler, bölüm başkanlığının görüşünü içeren bir üst yazı ile en az bir hafta önceden dekanlık 
makamına gönderilir.  

5. Öğrenci Ders Devam Çizelgeleri: Bölüm başkanlıkları, ilgili yönetmelik gereği derslere devam 
zorunluluğu olduğundan, öğretim elemanlarınca ders devam çizelgelerinin tutulması ve en az 2 yıl 
korunmasını sağlamakla yükümlüdür.    

6. Rektörlük, Dekanlık ve Bölüm Elektronik Duyuruları: Elektronik duyurular, yazılı duyurular gibi 
yasal yükümlülük doğurduğundan, elektronik duyuruların, gereklerinin yapılması için bölüm 
sekreterliklerince aktif kılınması önemlidir. Bölüm genel duyurularının ve bölüm web sitesinde 
öğrencilere yönelik duyuruların zamanında yapılması sağlanır. 

7. Bölüm Web Sitesinin Etkin Kullanımı: Bölüm başkanlıkları bölüm sitelerindeki bilgilerin 
güncelliğinden, bölüm web sorumlularının görevlerini etkili bir biçimde yerine getirmesinden 
sorumludur. Bölüm tarafından düzenlenen eğitsel ve kültürel etkinliklerle ilgili etkinlik sorumlusu 



 

14 

 

14 

ya da bölüm başkanlığınca görevlendirilecek sorumlu kişi etkinlik biter bitmez görsel belgeler ile 
duyurulacak metni hazırlayarak bölüm sitesinde yayınlanacaksa bölüm web sorumlusuna, fakülte 
ana sayfasında yayınlanacaksa sorumlu dekan yardımcısına iletir. 

8. Fakülte Bölüm Etkinliklerinin Düzenlenmesi ve Katılım: Bölüm başkanlıkları bölümce 
düzenlenen etkinliklerin sağlıklı yürütülmesini ve bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarının 
katılımını sağlamakla yükümlüdür. Bölüm başkanları, fakülte etkinliklerine katılımın sağlanması 
için gerekli önlemleri alır. 

9. Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri ve Öğrenci İşlerinin Yürütülmesi: Bölüm başkanı, öğrencilerin 
ders, sınav, devam ve diğer özlük işlemleri zamanında yapılması ve bölüm sekreteri ile danışman 
öğretim elemanlarının görevlerini zamanında yerine getirmeleri için gerekli önlemleri alır.  

10. Erasmus ve Farabi İşlemleri: Bölüm başkanı, yeni anlaşmaların yapılması, öğrenci ve öğretim 

elemanı akışının izlenmesi ile ilgili takvimde belirtilen işlemlerin zamanında yapılmasını sağlar.  
11. Topluma Hizmet Uygulamaları ve Okul Uygulamaları:  Bölüm başkanlığı, bu derslerin etkili bir 

biçimde yapılıp yapılmadığının izlenmesi, sorunlu durumlarda dekanlığın bilgilendirilmesi, öğretim 
elemanların bu etkinlikleri yerinde izlemeleri ve topluma hizmet uygulama çıktılarının dönem 
sonunda fakülte içerisinde sergilenmesi konularında gerekli önlemleri uygulamaya koymakla 
sorumludur.  

12. Akademik İşgören İzin ve Görevlendirme İşlemleri:  Kısa ve günlük izinler bölüm başkanlığı 
yetkisindedir. Ancak il dışı izinler ile 1 günü aşan izinler dekanlık onayı ile kullanılabilir. 
Bölümlere verilen yurt içi görevlendirme istekleri en az 15 gün, yurt dışı görevlendirme istemleri 
ise en az 1 ay önceden dekanlığa yazılmalıdır. Görevlendirme sonucu, dekanlık tarafından ilgili 
bölüme cevabi yazıyla bildirilir. Bölüm tarafından uygun görülmeyen görevlendirme istekleri 
dekanlığa yazılmaz. 

13. Öğretim Elamanı, Öğrencilerin İstem ve İşlemleri: Öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından 
bölümlere yazılan dilekçeler, bölüm başkanlığı tarafından değerlendirilir; işlem yapılmasına gerek 
duyulmayan ve bölüm başkanlığı yetkisinde çözülebilenler dekanlığa yazılmaz. Ancak gerek 
görüldüğünde, dekanlık kanalı ile çözülmesi gerekenler ve bilgi verilmeyi gerektirenler dekanlığa 
yazılır. 

14. Malzeme İstemleri: Bölümlerce gereksinme duyulan malzeme isteklerinin zamanında 
karşılanabilmesi için bu tür istemlerin yazılı olarak ve zamanında bildirilmesi bölüm başkanlarının 
sorumluluğundadır.  

 

BÖLÜM BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİ 

Bölümlerin temel görevleri şunlardır:  
1. Bölüme bağlı anabilim dalları ile ilgili lisans programlarında eğitim ve öğretim etkinliklerinin 

sürdürülerek nitelikli öğretmen yetiştirilmesi, 
2. Bölüme bağlı anabilim dallarında görevlendirilecek öğretim elemanı kadrolarının sağlanması, 
3. Fakülte dekanlığınca bölümden istenen bilgilerin sağlanabilmesi için anabilim dallarındaki 

öğretim elemanlarına duyuruların iletilmesi, 
4. Fakülte dekanlığınca istenen akademik çalışmaların yerine getirilmesi, 
5. Fakülte içi ve dışındaki diğer programlara rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanı ile ilgili 

derslerin olanaklar ölçüsünde sunulması, 
6. Fakültenin diğer bölüm/anabilim dallarınca yürütülen lisans ve lisansüstü programlarında 

derslerin açılması ve yürütülmesi, 
7. Okullarda öğretmenlik uygulaması çalışmalarının koordine edilmesi ve yürütülmesi, 
8. Toplumun farklı kesimlerine rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunulması, 
9. Ülkemizde ve diğer ülkelerde yayımlanan bilimsel dergilere, düzenlenen konferanslara 

hakemlik ve benzeri hizmetlerin sunulması, 
10. Üniversite dışından (özel ve kamu kuruluşlarından) talep edilen eğitim programlarına; 

seminer, danışmanlık ve proje çalışmalarına katkı sunulması, 
11. Üniversitemizin diğer fakültelerine ders ve seminer olarak katkıda bulunulması, 
12. Üniversitemizin Umuttepe yerleşkesinde okuyan ve gereksinmesi olan öğrencilerin psikolojik 

gelişimlerine yönelik bireysel ve toplu psikolojik danışma hizmeti sunulması, 
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13. Üniversitemizin veya diğer üniversitelerin Sosyal/Eğitim Bilimler Enstitüsü ile diğer 
enstitülerine ders ve danışmanlık olarak katkıda bulunulması. 
 

Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları 
 

Fakültenin yönetsel birimleri şunlardır: 
1. Sekreterlik Bürosu, 

2. Personel İşleri, 
3. Öğrenci İşleri Şefliği, 
4. Mali İşler,  
5. Destek Hizmetleri.  

 

Görev Tanımları 
T.C. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde insan kaynaklarının geliştirilmesine katkıda 

bulunmak üzere örgütün her kademesinde çalışanların görev tanımları yapılmıştır. 
 

A. Akademik Personel: 

1. Dekan, 

2. Dekan Yardımcıları, 
3. Bölüm Başkanı, 
4. Anabilim Dalı Başkanı, 
5. Öğretim Üyesi, 
6. Öğretim Görevlisi, 
7. Eğitim Uzmanı, 
8. Araştırma Görevlisi. 
 

B. Genel Hizmetler Personeli 

 

Fakülte Sekreteri  
1. Sekreterlik Bürosu, 

· Dekan Sekreteri, 

· Yazı İşleri.  
2. Bölüm Sekreterleri 

3. Personel İşleri  
4. Öğrenci İşleri Şefliği 

· Öğrenci İşleri Memuru 

5. Mali İşler  
· Maaş Tahakkuk, Satın alma,  

· Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri.  
6. Destek Hizmetleri  

· Evrak Dağıtım Hizmetleri, 
· Teknik Hizmetler Memurluğu, 

· Yardımcı ve Temizlik Hizmetleri, 
· Güvenlik Hizmetleri. 

 

Akademik Personelin Görev Çözümlemeleri 
Bu başlık altında, dekan, dekan yardımcısı, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, öğretim üyeleri 

(Yrd.Doç.-Doç.-Prof.), öğretim görevlisi, eğitim uzmanı ve araştırma görevlisi görev tanımları 
verilmiştir.   
 

Dekan Görev Tanımı 
Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı 
Sınıfı            : Yönetim 
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Yetkileri: Fakülte dekanı, fakültenin ve bağlı birimlerin personelini görevlendirmeye, çalışmalarını 
izlemeye, denetlemeye, ödüllendirmeye, yasa hükümleri çerçevesinde cezalandırmaya yetkilidir. İta 
amiri olarak yetkilerini kullanır.  
Sorumlulukları: Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde 
kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, 
öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın 
etkinliklerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün etkinliklerin gözetim ve denetiminin 
yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci 
derecede sorumludur. 

 

Görevleri 
1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte 

birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 
2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre 

rapor vermek, 

3. Fakültenin ödenek ve kadro gereksinimlerini gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte 

bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe 
sunmak, 

4. Fakültenin birimleri arasında eşgüdümü sağlamak ve her düzeydeki personel üzerinde genel 
gözetim ve denetim görevini sürdürmek, sicil ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

5. Kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en 
çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçmek, 

6. Dekan yardımcılarının görev alanlarını saptamak, kendilerine devredilecek yetkileri belirlemek, 

yönetim ilkeleri hakkında görüş birliği sağlamak, 
7. Fakültenin amaçlarına uygun görevleri yerine getirmek üzere kurulan bölümler ile anabilim 

dallarının başkanlarını atamak ve rektörlüğe bildirmek, 
8. Fakülte içindeki birimler ve kişiler arasında; fakülte ile dış kurumlar arasında iletişim ağını 

kurmak, ilişkileri geliştirmek, gizli yazılarla ilgili işlemleri yapmak, 
9. Akademik bir organ olan fakülte kurulunu ilgili yasa ve yönetmeliğin hükümleri çerçevesinde 

oluşturmak; kurul toplantılarına başkanlık yapmak, fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel 
araştırma ve yayın çalışmaları ile bu çalışmalarla ilgili esaslar; plan, program ve akademik 
takvim ile ilgili kararlar verilmesini sağlamak ve verilen kararları uygulamak, 

10. Yönetsel bir organ olan fakülte yönetim kurulunu ilgili yasa ve yönetmeliğin hükümleri 

çerçevesinde oluşturmak; kurul toplantılarına başkanlık yapmak, fakültenin yönetimi ile ilgili 
konularda kararlar verilmesini sağlamak ve verilen kararları uygulamak, 

11. Fakülte akademik genel kurulunu yılda en az bir kez toplamak, sorunları saptamak ve çözüm 
için öneriler almak, 

12. Fakültede akademik personel olarak ve yönetimde görev alacak personel için kadro sağlamak, 
personelin atanmasına ilişkin işlemleri yapmak, 

13. Fakültede akademik ve yönetim personelinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli 
önlemleri almak, 

14. Fakültede çağdaş eğitim ve öğretim etkinlikleri için gerekli ortamı hazırlamak ve gereksinimleri 
karşılamak, 

15. Fakültenin geleceğe yönelik politikalarının ve planlarının oluşturulması için gerekli çalışma ve 
araştırmaları yaptırmak, 

16. Üniversite yönetim kurulunda ve üniversite senatosunda fakülte ile ilgili konularda gerekli 
bilgileri sunmak, kararlara esas olabilecek seçenekler üretmek, fakülte çıkarlarını kollamak, 

17. Rektörlükçe kurulacak komisyonlarda görev almak, gerekli çalışmaları yapmak, 
18. Fakültede yerine getirilmesi gereken özel görevler için komisyonlar kurulmasını ve 

çalıştırılmasını sağlamak, 
19. Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde; eğitim sorunları ile ilgili inceleme 

ve araştırmaların yapılmasını, panel, sempozyum, konferans vb. bilimsel toplantıların 
düzenlenmesini, akademik personelin yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılmasını sağlamak, 
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20. Fakültede personel hizmetleri, öğrenci işleri, eğitim ve öğretim ile ilgili hizmetlerin yerine 

getirilmesini sağlamak, 
21. Fakülte işletmesi alanında; fakülte bina ve tesislerinin bakımı-onarımı, kullanıma hazır halde 

bulundurulması, temizlik ve güvenlik ile yazı, hesap ve ayniyat işlerinin geliştirilmesini 
sağlamak, 

22. Fakülte kültürünü yaşatmak ve geliştirmek; fakülte sağlığı ve iklimini oluşturmak; etken 

faktörleri saptayarak ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak, 
23. Eğitim hizmeti isteminde bulunan kamu kurumlarının ve özel sektör kuruluşlarının 

beklentilerini karşılamak üzere hizmet içi eğitim programları hazırlanmasına ve uygulanmasına 
katkıda bulunmak, 

24. Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanlarından eğitim-öğretim, araştırma etkinlikleri ile ilgili 
raporlar almak ve kendi görüşünü de ekleyerek istenildiğinde rektörlüğe sunmak, 

25. Fakülte bayrak ve flamasını uygun yerlerde bulundurmak. 
 

Dekan Yardımcısı Görev Tanımı 
Görevin Adı  : Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Sınıfı              : Yönetim 
 
Yetkileri: Dekan yardımcıları, arasında dekanlık tarafından yapılan işbölümü esaslarına göre iç 

eşgüdümü ve iletişimi sağlamaya, ilgili yazıları imza etmeye, dekana sunulacak yazıları 
paraf etmeye, akademik ve yönetsel çalışmalarla ilgili kararlar vermeye, izlemeye, 
denetlemeye, aksayan hizmetlerin düzeltilmesi için önlemler almaya yetkilidirler. 

 
 
Sorumlulukları: Dekan yardımcıları kendilerine verilen yetkileri kullandığında sonuçlarından 
dekana karşı sorumludurlar. Ayrıca görevlerinin manevi sorumluluklarını da taşırlar. 
 
Bunlara ek olarak dekan yardımcıları, fakültede ilgili şeflik ve birimlerde aşağıda sıralanan 
işlerin yapılmasını sağlamakla yükümlüdürler: 
 

 
1. Öğrenci hizmetleri ile ilgili olarak;  

a. ÖSYM’nin düzenlediği listeye göre fakültenin bölümlerinde okumaya hak kazanan 
öğrencilerin kayıtlarının yapılması, öğrenci dosyalarının düzenlenmesi ve bilgisayara 
kaydedilmesi, 

b. Öğrenci devamının izlenmesi, öğrencilerin nakil ve kayıt silme işlemlerinin yapılması, 
belgelerin düzenlenmesi ve kaydedilmesi, 

c. Sınıf danışmanlıkları oluşturulması, öğrencilerin durumlarının belirlenmesi, kredi, 
burs sağlamalarında yardımcı olunması,  

d. Dönem içi, dönem sonu, mazeret, ek sınavlar ve ders geçme ile ilgili işlemlerin 
yapılması, kayıtların tutulması, 

e. Öğrencilerin askerlik, sağlık işlemlerinin yürütülmesi, yoksul öğrencilere yardım 
yapılması, 

f. Kredilerini tamamlayarak diploma almaya hak kazananlar listesinin hazırlanması, 
öğrenim belgesi ile çıktı düzenleyerek öğrenciye verilmesi, diplomaların hazırlanması, 

g. Öğrenci disiplin hizmetleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, 
h. Öğrenci istatistiklerinin tutulması, 
i. Öğrencilere yönelik sunulacak sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, sağlık, 

rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkan sorunların 
giderilmesi, 

j. Öğrenci topluluklarının kurulması, yönergelerinin hazırlanması ve etkinlik 
göstermesinde gerekli işlemlerin yapılması. 
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2. Eğitim ve öğretim hizmetleri ile ilgili olarak; 
a. Yıllık çalışma planının hazırlanması, fakültenin öğretim kapasitesinin saptanması, 

koordinatörlük yardımı ile ders dağıtım programının tasarlanması, 
b. Bölüm başkanlıklarının hazırladıkları eğitim ve öğretim planı ile programlarının 

incelenmesi, uygulamaların izlenmesi, 
c. Çalışma planının ve programın gerektirdiği öğretim araçlarının sağlanması, 

kullanılabilir halde bulundurulması, 
d. Fakültenin düzenleyeceği bilimsel toplantılar, sempozyumlar, kongreler için gerekli 

işlemlerin yapılması, 
e. Tören ve anma günleri ile diğer sosyal etkinliklerin programlarının hazırlanması, 

hazırlıklar yapılması, gerçekleştirilmesi ve izlenmesi, 
f. Spor çalışmaları için gerekli ortam hazırlanması, yarışmalara katılım sağlanması, 
g. Fakültenin çevre ile ilişkilerinin düzenlenmesi, gelişmesi için çalışmalar yapılması, 
h. Çağdaş gelişmeleri izleyerek yeni eğitim politikalarının oluşturulması. 

 
 
3. Fakülte işletmesi alanı ile ilgili olarak; 

a. Fakültenin bina, tesis ve elektrik, su, ısıtma tesisatlarının bakım ve onarım işlerinin 
zamanında yapılması, her zaman kullanımına hazır halde bulundurulması, 

b. Sivil savunma ve güvenlikle ilgili koruyucu ve sabotajlara ve yangına karşı önlemler 
alınması,  

c. Fakülte içinde ve dışında günlük, haftalık, aylık ve yıllık temizliklerin yapılması,  
d. Fakülte bahçesi ve park yerlerinin düzenli, temiz ve bakımlı olması, 
e. Fakülte bütçesinin hazırlanmasında, ödenek alınması, avans alınması ve kullanılması, 

satın alma işlemlerinin yapılmasında yardım edilmesi, 
f. Ayniyat denetimi ve sayımı yapılması,  
g. Fakültede çeşitli amaçlarla kurulan komisyonlarda başkan veya üye olarak çalışılması, 
h. Fakülte yönetim kurulu gündeminde kendi görev alanı ile ilgili konuların bulunduğu 

toplantılara katılım, 
i. Fakülte yönetim kurulu, fakülte kurulu ve akademik kurulunda alınan kararların 

uygulanmasının sağlanması, ilgili kayıtların tutulması, 
j. Rektörlükçe oluşturulan komisyonlarda üye olarak bulunulması ve gerektiğinde 

fakültenin temsil edilmesi, 
k. Dekanca verilen diğer görevlerin yapılaması. 
l. Dekanca verilen diğer görevlerin yapılaması. 

 

Bölüm Başkanı Görev Tanımı 
Görevin adı  : Bölüm Başkanı 
Sınıf             : Akademik 

Kadrosu       : Kendi Kadrosu           

 

Atanması: Bölümün profesörleri, profesör bulunmadığı takdirde doçentleri, doçentin de bulunmadığı 
takdirde yardımcı doçentleri arasından, bölümü oluşturan anabilim dalı başkanlarının 15 gün içinde 
verecekleri yazılı görüşleri dikkate alarak, bir hafta içinde dekan tarafından atanır. Süresi biten başkan 
tekrar atanabilir. 

 

Yetki ve Sorumlulukları: Bölüm başkanı, bölümün ve bağlı anabilim dallarının personelini 
görevlendirmeye, çalışmalarını izlemeye, denetlemeye, ödüllendirmeye ve gerektiği takdirde yasa 
hükümleri çerçevesinde cezalandırılmak üzere dekanlığa bildirmeye yetkilidir. Bölüm başkanı, bölüm 
ve bağlı anabilim dallarındaki her türlü etkinliğin (eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayın) düzenli ve 
verimli olarak yürütülmesinden, bu etkinliklerin gözetim ve denetiminin yapılarak sonuçlarının 
alınmasından ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan dekana karşı sorumludur. 
 

Aranılan Nitelikler 
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1. Yöneticide aranan kişisel özelliklere sahip olmak,  
2. Yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak, 
3. Akademik olarak bölümün aylıklı profesörü, bulunmadığı takdirde doçenti, doçentin de bulunmadığı 

takdirde yardımcı doçenti olmak, 
4. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak. 

 

Görevleri              
1. Bölümü, yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik ve genelge hükümlerine uygun olarak yönetmek;  

bölümün işleyişini ağırlaştıran, gelişmeleri karşılamayan yasa, tüzük, yönetmelik ve genelge 

hükümlerinin değişikliği konusunda (bölüm akademik kurulunun görüşünü alarak) değişiklik 

önerilerinin ilgili birimlere iletilmesini sağlamak, 

2. Görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakmak, 

3. Fakülte kuruluna katılmak, bölümü temsil etmek ve alınan kararları bölümde uygulamak, 

4. Anabilim dalı başkanlarının ve gerektiğinde öğretim üyelerinin görüşlerini alarak bölümün plan 

ve politikalarının oluşturulmasını sağlamak, 

5. Bölümün ve bağlı anabilim dallarının lisans ve lisansüstü programlarını hazırlamasını 

sağlamak, 

6. Bölümde etkinliklerin etkili ve verimli olarak yürütülmesini, kaynakların etkili bir biçimde 

kullanılmasını sağlamak, 

7. Bölümün öğretim elemanları arasında görev bölümü yapmak, 

8. Bölümde ve bağlı birimlerde eğitim, öğretim bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerinin düzenli 

bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

9. Bölüm personelinin çalışmalarını izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve ödüllendirmek, 

10. Bölümün lisans öğrencileri için sınıf danışmanlarını belirlemek, 

11. Lisansüstü öğrencileri için tez danışmanlarını ve jürilerini belirlemek,  

12. Bölümde anabilim dalları arasında iletişim ve koordinasyon sağlamak, ilişkileri geliştirmek, 

13. Fakülteye bağlı diğer bölümlerle işbirliği yapmak, 

14. Bölüm kurulunu toplamak, kurula başkanlık etmek, 

15. Bölüm kurulunun, bölüm ve bağlı anabilim dallarının eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma 

etkinliklerinde, araç-gereç ve fiziksel olanaklardan en etkin biçimde yararlanması için 

hazırladığı önerileri değerlendirmek, uygun olanları onaylamak,  

16. Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma etkinliği ile 

gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu dekana sunmak, 

17. Bölüm öğretim elemanı gereksinimlerini belirleme, görevlendirme ve değerlendirme işlemlerini 

yürütmek. 

 

Anabilim Dalı Başkanı Görev Tanımı 
Görevin Adı    : Anabilim Dalı Başkanı 

Sınıfı               : Akademik 

 

Görevleri    
1. Başkanı olduğu anabilim dalını bölüm ve fakülte nezdinde temsil etmek, alınan kararları 

anabilim dalında uygulamak, 

2. Anabilim dalının bölüm içindeki plan ve politikalarının, anabilim dalı öğretim elemanlarının 

görüşlerini alarak, oluşturulmasını sağlamak, 

3. Anabilim dalı lisans ve lisansüstü eğitim programlarının, anabilim dalı öğretim elemanlarının 

görüşlerini alarak, hazırlamasını sağlamak, 

4. Anabilim dalında öğretim elemanları arasında görev bölüşümü yapmak, 

5. Anabilim dalında lisans öğrencileri için sınıf danışmanlarını belirlemek, 

6. Lisans öğrencilerinin seçimlik derslerini zamanında seçmelerini sağlamak, 

7. Lisansüstü eğitim programında öğrenci tez danışmanlarını ve jüri üyelerini belirlemek, 

8. Anabilim dalında yapılan eğitim ve öğretim etkinliklerinde koordinasyonu sağlamak,  

çalışmaları izlemek ve değerlendirmek, 

9. Anabilim dalı kurulunu toplamak, kurula başkanlık etmek, bu kurulda saptanan sorunlara 

yönelik geliştirilen çözüm önerilerinden uygun olanları onaylamak ve uygulamak, 
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10. Diğer anabilim dalı başkanları ve o anabilim dalı öğretim üyelerinin katılımı ile bölüm 
başkanını seçmek, 

11. Diğer anabilim dallarıyla ilişkileri geliştirmek ve işbirliği yapmak, 
12. Anabilim dalında yıl boyunca yapılan etkinlikler, yürütülen çalışmalar hakkında yılsonunda 

bölüm başkanına rapor sunmak, 
13. Anabilim dalının öğretim elemanı ihtiyacını belirleme, görevlendirme ve değerlendirme 

işlemlerini yürütmek. 
 

Öğretim Üyesi Görev Tanımı 
Görevin Adı    : Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
Sınıfı               : Akademik 

Unvanları       : Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent. 
Görevleri 
1. Fakültede kendi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde dersler vermek, 
2. Fakültede uygulamalı çalışmalar yapmak, yaptırmak ve seminerler yönetmek, 
3. Hazırlanan programlara göre öğrencilere danışmanlık yapmak, yardım etmek ve yol göstermek, 
4. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için düzenlenen sınavlarda jüri üyesi olarak görev almak 

ve tez danışmanlığı yapmak, 

5. Dekanlık, enstitü, rektörlük ve Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen jüri üyelikleri 
görevlerini yürütmek, 

6. Kendi alanı ile ilgili incelemeler ve araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, kitap yazmak ve 
yayımlamak, 

7. Bilimsel çalışmalar yaparak makale ve bildiriler yazmak, bunları dergilerde yayımlamak, 
8. Fakültede düzenlenecek ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların hazırlanmasında görev 

almak, 

9. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılmak, konuşma yapmak ve bildiri sunmak, 
10. Bölümünde ve anabilim dalındaki araştırma görevlilerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak, 
11. Fakültede kurulan çeşitli komisyon ve komitelerde görevlendirilmesi halinde başkan veya üye 

olarak çalışmak, 
12. Bölüm ve fakülte akademik kurulu toplantılarına etkin olarak katılmak, 
13. Dekanlıkça görevlendirilmesi halinde bölüm başkanlığı, yardımcılığı ve anabilim dalı 

başkanlığı yapmak, 
14. Fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna üye seçilmesi halinde çalışmalarına katılmak, 

15. Fakülte kurulunca senatör seçilmesi halinde üniversite senatosunda fakülteyi temsil etmek, 
16. Yükseköğretim Kanunu’nun 38. ve 39. maddelerine göre verilen görevleri yerine getirmek, 
17. Yaptığı işler ve çalışmalar hakkında, yılsonunda rapor hazırlayıp anabilim dalı başkanı\bölüm 

başkanına sunmak. 
 

Öğretim Görevlisi Görev Tanımı 
Görevin adı : Öğretim Görevlisi 
Sınıf             : Akademik 

Yetki ve Sorumlulukları: Öğretim Görevlisi, kendi uzmanlık alanı ile ilgili belirlenen lisans 
derslerine girmeye, alanı ile ilgili bilimsel çalışma ve yayın yapmaya yetkilidir. Öğretim Görevlisi, 
bağlı olduğu anabilim dalı başkanına, bölüm başkanına ve dekana karşı sorumludur. 

 

Görevleri 
1. Vereceği dersler ve yapacağı çalışmalarla ilgili hazırlık ve plan yapmak,  
2. Atandığı alandaki lisans derslerine girmek, 

3. Verdiği derslerin sınavlarını yapmak, notlarını bölüm başkanlığına bildirmek,  
4. Bölüm tarafından belirlenen sınıflara veya öğrencilere danışmanlık yapmak, 
5. Alan ile ilgili yayınları ve yeni gelişmeleri izlemek, 
6. Bölüm ya da fakültedeki çeşitli konularla ilgili komisyonlarda görev almak,  
7. Bağlı olduğu anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı veya dekanlık tarafından verilen 

görevleri yerine getirmek, 
8. Gerektiğinde sınavlarda gözetmenlik yapmak, 
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9. Yılsonunda yaptığı işler ve çalışmalar hakkında bir rapor düzenleyip bağlı olduğu birimin 
amirine sunmak. 

 

Eğitim Uzmanı Görev Tanımı 
Görevin adı : Eğitim Uzmanı 
Sınıf            : Öğretim Yardımcısı 
Kadrosu      : Uzman   

 

Görevleri 
1. Görevlendirildiği uzmanlık alanıyla ilgili işleri, çalışmaları ve etkinlikleri planlamak, gerekli 

hazırlıkları yapmak,  
2. Görevlerini yerine getirmek, çalışmaları yürütmek, 
3. Çalıştığı birimin gereksinimini saptamak ve giderilmesine çalışmak,   
4. Gerektiğinde öğretim elemanına yardım etmek amacıyla derse girmek ve sınavlarda 

gözetmenlik yapmak,   
5. Alanı ile ilgili yeni gelişmeleri ve yeni yayınları takip etmek, kendini geliştirmek,  
6. Bağlı olduğu birim yöneticisi ya da dekanlık tarafından verilen görevleri yerine getirmek,    

7. Yılsonunda yaptığı işler ve çalışmalar hakkında bir rapor düzenleyip bağlı olduğu birimin 
amirine sunmak. 

 

Araştırma Görevlisi Görev Tanımı 
Görevin Adı : Araştırma Görevlisi 
Sınıfı           : Öğretim Yardımcıları 
Kadrosu      : Araştırma Görevlisi 
Yetki ve Sorumlulukları: Araştırma görevlisinin, atandığı anabilim dalında lisansüstü ders 
programına devam etme, derslerde ve yaptığı çalışmalarda başarılı olma, kendi bilim dalında 
inceleme, araştırma yapma ve eserler yayımlama, görev aldığı komisyon ve kurullarda etkin ve 
verimli çalışma sorumluluğu bulunmaktadır. Bir öğretim yardımcısı olarak araştırma görevlisi 
danışmanına, ilgili anabilim dalı başkanına, bölüm başkanına, ilgili öğretim üyelerine ve fakülte 
dekanına karşı sorumludur. 

 

Görevleri 
1. Yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olur, 
2. Yetkili organlarca verilen diğer görevleri yapar, 
3. Fakültede farklı amaçlar için kurulmuş komisyonlarda görev alır, 
4. Fakültede farklı amaçlar için kurulmuş merkezlerin işlerinin yürütülmesine yardımcı olur, 
5. Fakültenin yıllık ve dönemlik ders ve sınav programlarının hazırlanmasına yardım eder, 
6. Sınav dönemlerinde sınavlara gözetmen olarak girer ve dersin öğretim üyesine yardımcı olur, 
7. Fakültede öğrencilere dönük sosyal ve kültürel etkinliklere (Müzik, Halk Oyunları, Tiyatro, 

Mezuniyet Törenleri, Kalem Bayramı vb.) ve öğrencilerin kurdukları topluluklara rehberlik eder 
ve yardımda bulunur, 

8. Fakültede bilimsel toplantıların (sempozyum, panel, konferans, seminer vb.) düzenlenmesine 

yardımcı olur, 
9. Bölümdeki öğretim üyelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına yardımcı olur, 
10. Gerekli görüldüğünde ya da ihtiyaç duyulduğunda öğretim üyesinin gözetiminde derslere girer, 
11. Lisansüstü öğretimine (yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora programları) yönelik 

çalışmalarını yürütür, 
12. Yıl içindeki çalışmalarını rapor halinde anabilim dalı/bölüm başkanına sunar. 

 

Genel Hizmetler Personelinin Görev Çözümlemeleri 
Bu başlık altında, fakülte sekreteri, dekan-dekan yardımcısı sekreteri, personel işleri memuru, 

öğrenci işleri şefi, öğrenci işleri memuru, sekreterlik bürosu, sekreterlik bürosu memuru, destek 
hizmetleri memuru, mali işler memuru, mali işler memuru ve bölüm sekreteri görev tanımlarına yer 
verilmiştir.  
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Fakülte Sekreteri Görev Tanımı 
Görevin Adı  : Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri 
Sınıfı             : Yönetim 

Yetkileri: Fakülte Sekreteri, fakültede çalışan şefler, memurlar ve hizmetlilerin çalışmalarını 
izlemeye ve denetlemeye, gerektiğinde dekanlığa rapor vermeye yetkili 1. Derece sicil amiridir. 
 

Sorumlulukları: Fakültede görevli personelin atanması, görevlendirilmesi, izinler ve diğer özlük 
işleri ile fakültenin eğitim öğretim destek hizmetlerinden sorumlu olup,  fakülte mali işlerinden 
dekana ve Sayıştay’a karşı birinci derece sorumludur.  
 

Görevleri 
 

Fakülte sekreteri, ilgili kanun ve diğer yazılı düzenlemelerde tanımlanmış bütçe işlemleri ile ilgili 
görevlerinin yansıra, diğer iki temel görevi aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.  
 

1. Personelin atanması ve görevlendirmesi ile ilgili olarak; 
1. Göreve başlatılması ve ilgili belgelerin düzenlenmesi,  
2. Görev, yetki ve sorumluluklarının bildirilmesi, 
3. Adayların yetiştirilmesi ve adaylığın kaldırılması, 
4. Kurum içi ve dışı yer değiştirme ve nakil işlemleri,  
5. İlerleme ve yükseltilme işlemleri, 
6. Maaş, yan ödeme, aile yardımı ödeneği, fazla çalışma ve ders ücretleri, yolluk, doğum, tedavi, 

ölüm ve cenaze yardımları ile giyecek ve yiyecek yardımı, ikraz, borç, fiili hizmet zamları ile 
emeklilik işleri ile ilgili hizmetler, 

7. Yıllık, mazeret, hastalık ve aylık izinlerin kullanılması, 
8. Sicil ve disiplin ile ilgili işlemler ve belgelerin düzenlemesi, yaptırımların uygulanması, 

gerektiğinde personelin ödüllendirilmesi, kayıtların tutulması, 
9. Sağlık, ilkyardım, güvenlik ve askerlik ile ilgili işlemlerin yapılması, 
10. Devamının izlenmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi, 
11. Sorumluluğundaki personelin şikayet ve başvurularının incelenmesi, sorunlarına çözüm 

bulunması, 
12. Çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi, 
13. Görevden ayrılan veya emekli olan personelin işlemleri, 

 

2. Yönetsel Görevleri  
1. Fakülte bina, bahçe ve tesislerin bakım ve onarımını yaptırmak ve öğretime hazır 

bulundurulmasını sağlamak, 
2. Sivil Savunma, koruma ve güvenlik çalışmalarını yapmak, 
3. Bina, bahçe ve çevresinin temizliğini, sağlıklı olmasını sağlamak, 
4. Mali işlerin yürütülmesini sağlamak, tahakkuk amiri olarak işlemleri yapmak, 
5. Fakülte bütçesini hazırlamak, 
6. Ayniyat işlerinin yürütülmesini sağlamak, 
7. Fakültede sekreterlik bürosu işleri, mali işler, personel işleri ve öğrenci işleri ile bölüm 

sekreterlerinin işlerini izlemek ve değerlendirmek, 
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Sekreterlik Bürosu Görev Tanımı 
Görevin Adı : Sekreterlik Bürosu  
Sınıfı            : Genel İdari Hizmetler 

 

a. Dekan Sekreterliği 
Görevin Adı : Sekreterlik Büro Memuru  
Sınıfı            : Genel İdari Hizmetler 
Kadrosu      : Memur 

Görevleri             
1. Dekan ve yardımcılarla iletişim kurulmasını sağlamak, 
2. Dekan ve yardımcılarının randevu hizmetlerini yürütmek, 
3. Dekan ve yardımcılarının verdikleri yazıları yazmak, 
4. Faksla gelen iletileri yerine ulaştırmak, 
5. Duyuruların zamanında yapılmasını sağlamak, 
6. Toplantılarla ilgili dokümanları hazırlamak, 
7. Makam odalarının düzenli tutulmasını sağlamak, 

8. Gelen evrakın açılarak kayda alınması, havaleye sunulması ve ilgili birimlere imza karşılığı 
ulaştırılması, 

9. Giden evrakın kayda alınması gidecek yazının ilgili kuruma gönderilmesi ve alt nüshanın 
imza karşılığı birime tekrar verilmesi, 

10. Bölümlere duyuru yazıların ve görüşlerin istenmesi, 

11. Dekan ile tüm resmi kurum ve birimler arasındaki iletişimi sağlamak, 
12. Dekanın gizli yazışmalarını yapmak, 
13. Fakülte yönetim kurulu kararlarının ve fakülte kurulu kararlarının üyelere imzalatılması,  
14. Yönetim kurulu ve fakülte kurulu karar defterlerine yapıştırılması işlemlerinin yapılması, 
15. Gelen evrak havalesi ve diğer birimlere gönderilecek evrakların imzalanma aşamasını 

gerçekleştirme, 

16. YÖK yazılarının arşivlenmesi. 
 

b. Yazı İşleri 
Görevin Adı: Sekreterlik Büro Memuru  
Sınıfı           : Genel İdari Hizmetler 

Kadrosu      : Memur 

Görevleri             
1. Fakülte yönetim kurulu ve fakülte kurulu, disiplin kurulu kararlarının yazılması, ilgili 

birimlere duyurulması, 
2. Tüm fakülte içi ve dışı birim ve kurumlardan fakültemize gelen ve giden evrakın ilgili 

yerlere ulaştırılmasını sağlamak, 

3. Aylık etkinliklerle ilgili yazılar her ayın başından toplanarak ilgili yerlere gönderilir, 
4. Yıllık etkinlik raporlarının hazırlanarak rektörlüğe sunulması, 
5. Komisyonların yazışma ve dosyalama işlemlerini yürütmek,  

6. Komisyon üyeliklerinin sürelerini takip etmek ve yeni üye seçimi yazışmalarını yapmak. 
 

Bölüm Sekreterleri Görev Tanımı 
Görevin Adı: Bölüm Sekreterliği 
Sınıfı           : Genel İdari Hizmetler 
Kadrosu      : Memur 

Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili Olduğu İç ve Dış Birimleri: Dekanlık tarafından gönderilen 
evraklar ile bölüm öğretim elemanlarına gelen kişisel evrakların ya da postanın ilgililere kat 
görevlilerince dağıtılmasını sağlamak. Doğrudan fakülte sekreterliğine bağlıdır.    
 

Görevleri 
1. Telefonla iletişim sağlamak, verilen iletileri yerine ulaştırmak, 
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2. Bölüme gelen duyuru niteliğindeki belgelerin öğretim elemanlarına duyurulmasını 
sağlamak, 

3. Fakülte içindeki tüm birimlerden gelen yazılarla ilgili işlemleri yapmak, 
4. Bölüm kurul kararlarını yazmak ve gerekli duyuru ve dosyalama işlemlerini yapmak, 
5. Enstitüler ile yazışmaları yapmak, 
6. Komisyonlarca hazırlanan öğretim programları, sınav listeleri ile ilgili duyuruları yapmak, 
7. Sınıf listeleri, sınav kağıtları ve dosyaları öğretim elemanlarına ulaştırmak, 
8. Öğrencilere bölümle ilgili çalışmalarda yardım etmek, 
9. Evrakların ilgili kişi veya birime teslim etmek, 
10. Sınav ve ders programlarının ilan edilmesi ve bölümle ilgili diğer duyuru işlemlerini 

yapmak, 

11. Görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliği, öğretim türü değişikliği, 
dersin gruplara ayrılması işlemlerinin yapılması ve mezuniyet evraklarının hazırlanması 
işlemlerini yürütmek, 

12. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav işlemlerini yürütmek, 
13. Yarıyıl sonu sınavı sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde ders veren 

öğretim elemanlarından toplanması ve dekanlığa sunulması ve öğrenciye ilan edilmesi 

işlemlerini yapmak, 
14. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması çalışmaları işlemlerinin takibini yapmak, 
15. Ders değerlendirme ile ilgili yazışma işlemlerini yapmak, 
16. Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve 

uygulama yapmak üzere görevlendirmesi işlemlerini yapmak, 
17. Yeni ders açılma işlemlerini yapmak, 
18. Bölüm sekreterliği işlemleri kontrol ormunda belirtilen ilgili etkinlikleri yürütmek, 
19. Birim dosyalama işlemlerini yapmak, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak, 
20. Ek ders ve sınav puantajlarını zamanında hazırlayarak muhasebe birimine göndermek, 

21. Ders kayıt tarihlerinden önce şube ve dersi yürütecek öğretim elemanı gibi tüm bilgileri 
ÖBS’ye girmek, 

22. Ders programlarını, ders dağılımlarını ve ders planlarını ÖBS’ye girmek, 
23. Ders kayıt tarihlerinden önce ÖBS’de öğrenciye, bölüm başkanının önerisi doğrultusunda 

akademik danışman atamak, 
24. İngilizce hazırlık sınıfından bölüme geçen öğrencilerle, bölüme dikey geçiş ve daha önce 

üniversite bitirerek merkezi sınavlarla gelen öğrencilerden intibakları yapılanların sınıf 
bilgilerini ÖBS’ye girmek, 

25. Ders aldırma, dersleri açıp kapama ve sınavları ÖBS’de açıp kapama işlemlerini zamanında 
yapmak, 

26. Her yarıyıl başında, ders veren bir öğretim elemanının ders içerik formlarının 
hazırlamasının takip edilmesi, bu formların bölüm başkanlığının onayına sunmak, 
gerektiğinde yazmak, çoğaltmak ve dosyalamak, 

27. Yarıyıl başlarında program koordinatörünce hazırlanan haftalık ders programlarını 
bilgisayar ortamına aktarmak, 

28. Kesinleşen haftalık ders programlarını duyurmak, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına 
kendi haftalık ders programlarını yazılı olarak iletmek, 

29. Ekle – sil tarihlerinden sonra öğrenci ders devam çizelgelerinin kesinleşmiş halinin ders 
sorumlularına yazılı olarak iletmek, 

30. Derslerin etkin şekilde yürütülebilmesi için öğretim elemanlarının ihtiyacı olan kırtasiye 

malzemesi ile ders aracını (tepegöz, projeksiyon) sağlamak, 
31. Ekle-sil işlemi bitiminde ders bildirim formlarının, bölüm sekreterliklerine danışmanlarca 

teslim edilen öğrenci işleri kopyalarını üst yazı ile dekanlığa teslim etmek, 
32. Derslerin saatinde başlamaması halinde, ders sorumlusu öğretim elemanı ile iletişim 

kurarak durumu bölüm başkanına bildirmek, 
33. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonlarında program koordinatörünce hazırlanan sınav programlarını 

bilgisayar ortamına aktarmak, 
34. Kesinleşen sınav programlarını duyurmak, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları ile 

gözetmenlere iletmek, 
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35. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarından önce fakülteye ait ortak derslerin öğrenci imza 
çizelgelerini hazırlamak, ders sorumlularına ve sınav gözetmenlerine yazılı olarak 
bildirmek, 

36. Bölüm başkanlığınca verilen görevlerin yerine getirmek. 
 

 

Öğrenci İşleri Şefi Görev Tanımı 
Görevin Adı: Öğrenci İşleri Şefi  
Sınıfı           : Genel İdari Hizmetler  
Kadrosu      : Şef 
Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili Olduğu İç ve Dış Birimler: Dekan, dekan yardımcıları ve 
fakülte sekreterine karşı sorumludur. 
 

Görevleri  
1. Büroda işleri koordine etmek, rektörlük, dekanlık, bölümler, birimler ve diğer kurumlarla 

iletişim kurarak işlemlerin doğru ve zamanında yapılmasını ağlamak, takip etmek, 
2. Yatay geçiş kontenjanlarının tespiti ve işlemlerini yapmak, 
3. Yeni öğretim yılı öğrenci kontenjanlarının tespiti ve işlemlerini yapmak, 

4. Yeni öğretim yılında okutulacak lisans dersleri ve bu dersleri okutacak öğretim elemanlarını 
gösterir listelerini bölümlerden istemek, fakülte kurulunda görüşülmesi sonrası alınan kararla 
beraber ders programlarını rektörlük onayına sunmak, 

5. Sınav kağıtları, sınav tutanakları ve sınav zarflarının bastırılmasını sağlamak, 
6. Soruşturma işlemlerini izlemek ve sonuçlandırmak, 
7. Öğrenci İşleri memurunun yaptığı görevlerin doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak. 

 

Öğrenci İşleri Memurları Görev Tanımı 
Görevin Adı: Öğrenci İşleri Memuru  

Sınıfı           : Genel İdari Hizmetler 
Kadrosu      : Memur 

 

Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili Olduğu İç ve Dış Birimler: Yetkisi yoktur. Doğrudan birim 
şefine bağlıdır. 
 

Görevleri 
1. Fakültemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarını almak, 
2. Hazırlık okumak isteyen öğrencilerin başvurularını kabul etmek ve asil ve yedek listelerini 

oluşturarak yabancı dil hazırlık okuluna göndermek, 
3. Yeni kaydolan öğrencilerden Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına katılacakları tespit etmek ve 

sınavın yapılmasını sağlanmak, 
4. Öğrenci dosyalarındaki eksik bilgileri ve harç miktarlarını dosyaya işlemek, 
5. Yeni kayıt yaptıran öğrenci bilgilerini künye defterine işlemek, 
6. Süre durdurma başvurularını almak; yönetim kuruluna sunmak ve alınan kararı öğrenci 

kayıtlarına işlemek ile rektörlük ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermek, 
7. Muafiyet başvurularını almak, ders denklik komisyonuna göndermek ve alınan yönetim kurulu 

kararını öğrenci kayıtlarına işlemek, 
8. Bölüm bazında sınıf listelerini oluşturmak, çoğaltmak ve bölümlere teslim etmek, 
9. 1. ve 2. yarıyıl ara ve dönem sonu sınavları ders çizelgelerini oluşturmak; ders çizelgeleri, sınav 

tutanakları ile sınav zarflarını öğretim üyelerine teslim etmek, 

10. Yatay geçiş başvurularını almak ve sonuçlandırılmak, 
11. Transkript ve öğrenci belgelerini hazırlamak, onaylattırmak ve imza karşılığı öğrencilere teslim 

etmek, 

12. Burs ve kredi alan öğrencilerin bilgilerini öğrenci dosyalarına işlemek ve bu kurumlarla ilgili 

yazışmaları yapmak, 
13. Raporlu öğrencilerin dilekçelerini almak, incelemek, yönetim kuruluna sunmak; alınan kararı 

öğrenci ile ilgili öğretim üyelerine göndermek ve kayıtlara işlemek, 
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14. Mezun olan öğrencilerin bilgilerini ve notlarını kontrol etmek, mezunlar listesine işlemek, 
dosyalarını ayırmak ve başvuran mezunların mezuniyet belgelerini düzenleyip onaylattırarak 

imza karşılığı teslim etmek, 
15. Soruşturma işlemleri ve süresini izlemek, sonuçlandırmak, 
16. Öğrencilerle ilgili rektörlük ve ilgili diğer kurumlarla olan çeşitli yazışmaları yapmak, 
17. Öğrenci belgesi, not doküm belgesi ve askerlik belgesini hazırlamak ve posta işlerini yürütmek, 
18. Kayıt dondurma işlemlerini yürütmek, 
19. Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin işlemlerini yürütmek, 
20. Harç işlemlerini yürütmek, 
21. Öğrenci disiplin işlemlerini yürütmek, 
22. % 10’a giren öğrencilerin işlemlerini yürütmek, 
23. Yatay geçiş ve dikey geçiş kayıt işlemlerini yürütmek, 
24. Başarı oranlarını çıkartmak, 
25. Yıllık istatistiksel bilgileri hazırlamak, 
26. Sınav listelerindeki notları öğrenci kütüklerine işlemek ve sınav listelerini arşivlemek, 
27. Mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri ile mezuniyet belgelerini hazırlamak, 
28. Başbakanlık ve öğrenim kredisi ile ilgili bilgileri doldurarak ilgili birimlere göndermek. 

 

Personel İşleri Memuru Görev Tanımı 
Görevin Adı, Sınıfı, Kadrosu, Kodu: Memur 

Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili Olduğu İç ve Dış Birimler: Yetkisi yoktur. Doğrudan birim 
şefine ve/veya fakülte sekreterine bağlıdır. 
 

Görevleri: Akademik ve idari personele ilişkin işlemler birlikte yapılır 
 

Akademik Personele İlişkin Aşağıdaki İşlemleri Yapmak:  
1. Her ayın ilk haftası terfi işlemleri, 
2. 2547 S.K. 38. 39.40/a, 40/c, 31. ve 33. maddeye göre işlemleri yapmak, 
3. Yrd. Doç., Arş. Gör., Öğr. Gör., Uzman ve Okutmanların görev sürelerini izlemek ve uzatma 

işlemlerini yapmak,  
4. Senato üyesi, bölüm, anabilim dalı başkanları, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu 

üyelerinin sürelerini izlemek ve işlemlerini yapmak, 
5. Soruşturma işlemleri ve süresini izlemek, 
6. Akademik personelin sicil belgelerini düzenlemek, 
7. Kullanılan izinleri işlemek. 

 

İdari Personele İlişkin Aşağıdaki İşlemleri Yapmak: 
1. Adaylık işlemleri,  
2. Emeklilik işlemleri, 
3. Her ayın ilk haftası içinde terfi işlemleri, 
4. Kullanılan izinleri işlemek, 

5. Sicil belgelerini düzenlemek, 

6. Öğrenim durumu, medeni durum değişiklik işlemlerini yapmak. 

 

Mali İşler Memurları Görev Tanımı  
Görevin Adı: Maaş Tahakkuk, Satın alma ve Taşınır Kayıt Kontrol Memuru,  

Sınıfı           : Genel İdari Hizmetler 

Kadrosu      : Memur, Daktilograf  

 

Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili Olduğu İç ve Dış Birimleri: Yetkileri yoktur. Doğrudan 
fakülte sekreterine bağlıdır. 
 

Görevleri 
Maaş Tahakkuk,  Satın alma ve Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri üzere üç temel görevi vardır: 
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a) Maaş Tahakkuk 

1. Her mali yıl içerisinde fakültenin bir yıl sonraki bütçesini hazırlamak, 
2. Fakültenin ödemelerine ilişkin tahakkukların hazırlanmasını sağlamak, 
3. Fakültedeki öğretim üyelerinin yurt içi ve yurt dışı yolluklarını hazırlamak, 
4. Dekanlığın mali işler ile ilgili verdiği görevleri yerine getirmek, 
5. Akademik personelin aylık ek ders yüklerinin ilgili bölümlerden gelen hesaplanmış 

puantajlarını kontrol etmek, 
6. Yurtiçi-yurtdışı, geçici-sürekli görev yollukları işlemlerini yapmak, 
7. Akademik ve idari personelin fazla mesai işlemlerini yapmak, 
8. Fakülte personeline ait her türlü özlük – yolluk ve tedavi ödemelerini yapmak, 
9. Ön mali kontrol işlemi gerektiren evrakları hazırlamak, takibini yapmak, ödeme belgesini 

hazırlamak, 
10. Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibini yapmak, 

11. Birim dosyalama işlemlerini yapmak, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak, 
12. Bağlı olduğu işlem ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri 

yapmak. 

 

b) Satın alma  

1. Fakültenin ihtiyacı olan temizlik, hırdavat ve elektrik malzemelerinin alımı için tekliflerin 

hazırlanmasını sağlamak, 
2. Mal ve hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılmasını ve takibini sağlamak, 
3. Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesini hazırlamak, 
4. Telefon faturalarının ödeme işlemlerini yapmak, 
5. Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakları hazırlamak ve takibini yapmak, 

6. Satın alma oluru ve onay belgesini hazırlamak, 
7. Birim dosyalama işlemlerini yapmak, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak, 
8. Taşınır işlem fişinin muayene raporunu hazırlamak, satın alınan ürünün ilgili birime teslim 

işlemlerini sağlamak, 
9. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 

 

c) Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri  
Rektörlükçe belirlenen yazılı düzenlemeler doğrultusunda taşınır mallarla ilgili iş ve işlemleri 
zamanında yapmak. 

  

 

Destek Hizmetleri Memurluğu Görev Tanımı 
 

1. Evrak Dağıtım Hizmetleri Görev Tanımı 
Görevin Adı: Destek Hizmetler Memuru 

Sınıfı           : Genel İdari Hizmetleri 
Kadrosu      : Memur  

Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili Olduğu İç ve Dış Birimler: Yetkisi yoktur. Doğrudan 
fakülte sekreterine karşı sorumludur. 
 

Görevleri 
1. İç evrak teslimini imza karşılığı yapmak, 
2. Rektörlüğe evrak teslim etmek ve evrak teslim almak, 

3. Diğer fakülte ve birimlere evrak teslim etmek, 

4. Evrakları kayıt defterlerine işlemek, 
5. Zimmet defterini yazmak, 

6. Fakülteye gelen postanın dağıtımını yapmak, 
7. Fakülte içi ve dışı evrakın dağıtımını yapmak,  
8. Fakülteye ait yazıları gerektiği kadar çoğaltmak ve ilgililere teslim etmek, 
9. Fakülte fotokopi islerini yürütmek ve sorumluluğundaki fotokopi ve baskı makinelerini 

korumak ve genel bakımını yapmak, 
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10. Fakülteye gelen postaları rektörlükten teslim alıp ilgili birimlere teslim etmek, 
11. Sınav zamanlarında soru çoğaltmak ve cevap kağıdı basmak ve akademik personele ait 

resmi evrakları çoğaltmak, 
12. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 

 

 

2. Teknik Hizmetler Memurluğu 

Görevin Adı: Destek Hizmetleri Memurluğu 

Sınıfı           : Genel İdari Hizmetler 
Kadrosu      : Memur, tekniker  

 

Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili Olduğu İç ve Dış Birimleri: Yetkileri yoktur. Doğrudan 
fakülte sekreterine bağlıdır. 
 

Görevleri 
1. Fakültenin genel temizlik işlerini (bürolar, koridor vb.) yaptırmak, 
2. Bahçe bakım ve temizlik işlerini yaptırmak ve izlemek, 
3. Elektrik bakım, onarım ve tamirini kontrol etmek, 

4. Fakültedeki eşyaların taşınmasını sağlamak, 
5. Sorumlusu olduğu bina ve laboratuvarlar için sorumlu kişilerin talep ettiği bilgileri 

vermek, 

6. Sorumlusu olduğu ekipmanların demirbaş, ölçümleme, bakım-onarım ve yapılan 
değişikliklere ait kayıtlarını tutmak, 

7. Fakülte Sekreterliği’ne bina, laboratuvar ve ekipmanlarda karşılaşılan aksaklık ve 
eksiklikleri yazılı olarak bildirmek ve mümkünse bu arızalara ilk müdahalede bulunmak, 
tamirine çalışmak, 

8. Ekipmanların özellikleri ve kullanım yerlerinde yapılacak değişiklikler için onay alarak 
bunları yapmak veya yaptırmak, 

9. Fakültede eğitim amaçlı kullanılan dizüstü bilgisayar ve projektörleri akademik personele 
zimmetle vermek ve teslim almak, 

10. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak. 
 

 

3. Yardımcı ve Temizlik Hizmetleri 
Görevin Adı: Destek Hizmetleri Memurluğu 

Sınıfı            : Özel  Statülü 

Kadrosu      : Hizmetli 

 

Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili Olduğu İç ve Dış Birimleri: Yetkileri yoktur. Doğrudan 
fakülte sekreterine bağlıdır. 
 

Görevleri 
1. Fakültenin fiziksel mekanları ile çevresinin genel temizliği ve bakımını yapmak, 

2. Günlük olarak fakülte yeşil alanlarını sulamak, 
3.Fakülte sekreterliğince yapılan plan çerçevesinde akademik ve idari personel odalarının 

genel temizliği ve cam temizliğini yapmak, 

4.Sınıflar ile öğrencilerin kullandıkları alanların temizliğini öğretim etkinliklerini 

aksatmayacak biçimde yapmak,  
5. Fiziksel mekan temizliğinde sağlık koşullarına dikkat etmek, 

6. Temizlik araç ve gerecini sağlık koşullarına uygun olarak kullanmak. 
 

4. Güvenlik Hizmetleri 
Görevin Adı: Destek Hizmetleri Memurluğu 

Sınıfı            : Özel  Statülü 

Kadrosu      : Hizmetli 
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Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili Olduğu İç ve Dış Birimleri: Yetkileri yoktur. Rektörlük 
güvenlik amirliğinin belirlediği ilkeler çerçevesinde doğrudan fakülte sekreterine bağlıdır. 
 

Görevleri 
1. Fakültenin fiziksel mekânlarındaki insan güvenliğini tehdit edici eylemleri izlemek ve 

gerekli önlemleri almak, 
2. Fakültenin fiziksel mekânlarına zarar verici eylemleri önleyici yükümlülükleri yerine 

getirmek, 

3. Korumakla görevli olduğu mekânları görevli olduğu süre içerisinde yetkili amirlerin onayı 
olmadan terk etmemek, 

4. Yetkililerin onayı olmaksızın tatil ve mesai harici gün ve saatlerde korumakla yükümlü 
olduğu mekânlara yetkili olmayan kişileri kabul etmemek, 

5. Güvenliği tehlikeye sokan acil durumlarda konu ile ilgili yetkililere bilgi vermek.  
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BÖLÜM II 

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

STRATEJİK PLANI (2014 – 2018)
*
 

 
    

 

Giriş 
Kurumların stratejik planları, kurumların kaynaklarının öngörülen stratejik hedefler doğrultusunda 

verimli kullanımına ilişkin bir yol haritası sunar. Stratejik plan, kurumların gereksiz genişlemesini 
önler.   

Eğitim fakültesi 2014-2018 stratejik planı üniversitemizin aynı dönemi kapsayan stratejik plan 
hedeflerine ve fakültenin akademik yapılanmasına uygun olarak yapılmıştır. Bu planlama sürecinde 
stratejik hedefler saptanırken, fakültemizin mezunlarını istihdam eden temel kurum olan Milli Eğitim 
Bakanlığının uzun vadeli öğretmen gereksinimleri dikkate alınmıştır.  

Fakülte yönetimi olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte 2014-2018 stratejik plan hedeflerinin 

tutturulması için Ölçülebilir, Evrensel, Bilimsel, Milli, Hesap Verebilir ilkeleri doğrultusunda 
işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı sağlanması için çaba gösterilecektir. 

Bu çerçevede 2014-2018 stratejik plan hedeflerine ulaştığımız takdirde fakültemizi daha ileri 
düzeylere taşıyabileceğimize inanmaktayız. 

 

 

1. GENEL BİLGİLER 

TARİHÇE 

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1999’da Anıtpark yerleşkesinde kurulmuş ve eğitim öğretim 
etkinliklerine başlamıştır. Deprem sonrası yeniden inşa edilen Umuttepe yerleşkesindeki yeni binasına 
Eylül 2005’de taşınmıştır. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle lisans düzeyinde 2.295 öğrencisi, 
72 öğretim elemanı ve 16 idari işgöreni vardır. Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü 
programlarında kayıtlı lisansüstü öğrencilerine de hizmet verilmektedir.  

 

Fakültemizde İlköğretim, Eğitim Bilimleri, Türkçe Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Özel Eğitim, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik 
Alanları Eğitimi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi olmak üzere sekiz bölüm mevcuttur.   

 

İlköğretim bölümü Şubat 2009’da kurulmuştur. Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, 
Matematik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sosyal Bilimler Öğretmenliği olmak üzere 5 

anabilim dalı mevcuttur. Bölümde, lisans eğitimi yanında lisansüstü eğitimi çalışmaları da 

yürütülmektedir. Bu kapsamda Sınıf Öğretmenliği, Fen Eğitimi ve Matematik Eğitimi Bilim Dallarında 
yüksek lisans programları açılmıştır. 

 

Eğitim Bilimleri Bölümü, 1994-1995 Eğitim ve Öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 1999 yılında Eğitim Fakültesi'ne bağlanmıştır. Bölümde, Eğitim 
Programları ve Öğretimi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilim dalları bulunmaktadır. Eğitim Yönetimi, Teftişi, 
Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalında tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora, Eğitim Programları ve 
Öğretim Anabilim Dalında tezli yüksek lisans programları yürütülmektedir. 

 

Türkçe Eğitimi Bölümünde Türkçe Öğretmenliği programı, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 
öğretime başlamıştır. 

 

                                                 
*
 Bu yönerge Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunun 02.10.2013 tarih ve 2013/17 nolu toplantı 13 sıra sayılı  kararı 

ve Rektörlük Makamının 11.11.2013 tarihli oluru ile yürürlüğe girmiştir.  
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Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde, İngilizce Öğretmenliği programı 2001-2002 eğitim-öğretim 
yılından bu yana lisans eğitimini sürdürmektedir.  

 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği lisans programı 2011-2012 eğittim-öğretim döneminde eğitime başlamıştır. Özel Eğitim 
Bölümünün akademik yapılanması devam etmekte olup, koşullar sağlandığında lisans programına 
öğrenci alınacaktır.  

 

ÖRGÜTLENME 

Eğitim Fakültesi’nin yönetimi, örgüt yapısı ile bunların yetki ve görevleri 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu ile belirlenmiştir. Eğitim Fakültesi’nin yönetim organları dekan, fakülte yönetim kurulu ve 
fakülte kuruludur.  
  
FİZİKSEL YAPI 

Fakültemiz toplam 6.565m2 kapalı alana sahip olup, bu alanlarda 24 derslik, 2 fen laboratuvarı, 2 
bilgisayar laboratuvarı ve 1 araştırma laboratuvarı, 1 oyun-işlik dersliği, 2 RPD görüşme odası, 1 müzik 
dersliği, 1 teknoloji dersliği bulunmaktadır. Eğitim alanları ve dersliklere ilişkin sayısal veriler Tablo 

4’de sunulmuştur. Fakültemizde 3 adet toplantı salonu ve 100 kişi kapasiteli 1 adet konferans salonu 
bulunmaktadır. Toplantı ve konferans salonlarına ilişkin sayısal veriler Tablo 5’de gösterilmiştir. 
Fakültemizin teknolojik donamına ilişkin sayısal veriler idari ve eğitim amaçlı olarak iki alt grupta 
incelenmiş ve Tablo 6’da gösterilmiştir. 

         

                
 

Tablo 4 

Eğitim Alanları/Derslikler 

Kapasite Derslik 
Fen 

Lab. 

Bilgisayar 

Lab. 

Araştırma 
Lab. 

Oyun-

İşlik 
Dersliği 

Müzik 
Dersliği 

Teknoloji 

Dersliği 
Toplam 

0–50 

Kişilik 
2 2 2 1 1 1 1 10 

51–75 

Kişilik 
16       16 

76–100 

Kişilik 
6       6 

TOPLAM 24 2 2 1 1 1 1 32 
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Tablo 5 

Toplantı – Konferans Salonları 
Toplantı – Konferans Salonları 

Kapasitesi 
Toplantı 

Salonu Sayısı 
Konferans 

Salonu Sayısı 
TOPLAM 

20-40 Kişilik 3  3 

100 Kişilik  1 1 

Toplam 3 1 4 

 

 
 

Tablo 6 

Teknolojik Donanım 

Teknolojik Donanım 
Cinsi İdari 

Amaçlı 
(adet) 

Eğitim 
Amaçlı (adet) 

Masa Üstü Bilgisayar 60 2 

Taşınılabilir Bilgisayar 13 4 
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Thin Client (İnce İstemci)  52 

Projeksiyon  17 

Slayt Makinesi  1 

Tepegöz  19 

Episkop  1 

Fotokopi Makinesi 4  
Faks 1  
Fotoğraf Makinesi  2 

Televizyonlar  1 

Tarayıcılar  1 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI 

Eğitim Fakültemizin stratejik planlama sürecinin yönetilmesinde Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu ve 
Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan ve 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi’nde üniversitemiz 

yönetimi tarafından belirlenen yaklaşımlar benimsenmiştir. Bu çerçevede stratejik planlama 

çalışmalarında, fakültemiz genelinde ve birimlerinde Şekil 1’de verilen model kullanılmıştır. 
Fakültemizin 2014-2018 stratejik plan çalışmalarında, alt birimlerden yukarıya doğru bilgi akışını 

öngören stratejilerin oluşturulması ve sürecin yönetilmesine ilişkin yaklaşım benimsenmiş ve stratejik 
plan çalışmalarını bu doğrultuda yürütmüştür.  
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Şekil 1 

Stratejik Planın Planlama Aşamaları 
 

                  

    

Misyon-Vizyon 
Değerler     

    

 

 
 

 

     

  

 

 
 

Güçlü yönler 
 

Fırsatlar 
 

  

           

  Kuruluş İçi Unsurlar    Çevresel Unsurlar   

  

 

 
 

 

   

 

   

   Zayıf Yönler  Tehditler    

           

    Stratejik Amaçlar     

     

 

 
 

     

           

    Stratejik Hedefler     

     

 

 
 

     

           

    Projeler     

     

 

 
 

     

    Bütçe     

                  
 

Fakültemizde yürütülen stratejik planlama çalışmaları alt birimlerin de görüş ve önerileri alınarak 
Tablo 4’te ayrıntıları verilen toplam 4 birimde gerçekleştirilmiş, bu birimlerin stratejik planları 
fakültemiz Stratejik Planlama Üst Kurulunda değerlendirilmiştir. 
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Tablo 7 

Stratejik Planlama Kurulu Üyeleri 

BİRİMİ  ÜNVANI ADI-SOYADI GÖREVİ 

Eğitim Fakültesi Stratejik 
Planlama Komisyonu  

Prof. Dr. 
Cevat CELEP 

(Dekan) 

 BAŞKAN 

 
Yrd. Doç. Dr 

Doğan GÜLLÜ 
(Dekan Yardımcısı) ÜYE 

 
Fakülte 
Sekreteri 

Cafer BAYRAM 
ÜYE 

Akademik Değerlendirme 
ve Kalite Geliştirme 
Kurulu (ADEK) 

Prof. Dr. Cevat CELEP 
ÜYE 

 Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜK ÜYE 

 Yrd. Doç. Dr Tuğba KONAKLI ÜYE 

 Yrd. Doç. Dr Belgin TANRIVERDİ ÜYE 

 Yrd. Doç. Dr Dilek FİDAN  ÜYE 

 Yrd. Doç. Dr Banu İNAN  ÜYE 

  Cafer BAYRAM  ÜYE 

Stratejik Planlama Alt 

Komisyonu  
Yrd. Doç. Dr Sibel KAYA  

ÜYE 

 Yrd. Doç. Dr Şenel GERÇEK    ÜYE 

 Yrd. Doç. Dr Banu İNAN  ÜYE 

 Yrd. Doç. Dr Zeynel KABLAN  ÜYE 

 Yrd. Doç Dr. Aynur GEÇER ÜYE 

 Yrd. Doç. Dr. Üzeyir OĞURLU  ÜYE 

 

2. DURUM ANALİZİ 

Fakültemiz 

Kocaeli Üniversitesi, Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksine göre 23. sırada yer 
almış ve yaptığı çalışmalarla aldığı bu iyi dereceyi ilk 10’a yükseltme hedefini belirlemiştir. Bu 

bağlamda fakültemizin, “eğitim” başlığı altında bulunan alt öğelerinin ayrıntılı ve nesnel olarak ortaya 
konulması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Sırasıyla, 

1) Öğretim üyesi,  
2) Lisans ve lisansüstü eğitim, 

3) Öğretim üyelerinin akademik faaliyetleri ve yayınları olarak sınıflandırılmıştır. Tablo 8’de 

öğretim üyesi sayıları ayrıntısıyla sunulmuştur. 
 

Öğretim Üyesi 
Fakültemizin Ekim 2013 tarihi itibarı öğretim elemanı sayısı aşağıda verilmiştir.  
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Tablo 8 

Öğretim Üyesi Sayısı 
Öğretim üyesi sayısı 

Bölüm 

P
ro

f.
D

r.
 

D
oç

.D
r.

 

Y
. D

oç
.D

r.
 

Ö
ğr

. G
ör

. 

A
rş

. G
ör

. 

U
zm

a
n

 

T
o

p
la

m
 

Ö
ğr

. E
lm

. 

İlköğretim Matematik Eğitimi ABD 1  2 - 3 - 6 

Fen Bilgisi Eğitimi ABD - 1 5 1 5 1 13 

Sınıf Eğitimi ABD - - 1 2 2 - 5 

Sosyal Bilgiler Eğitimi  ABD - - 2 - - - 2 

Okul Öncesi Eğitimi ABD - 1 1 1 - - 3 

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve 
Ekonomisi ABD 

2 1 3  5 - 11 

Eğitim Programları ve Öğretimi ABD - - 4 1 2 - 7 

Eğitim de Psikolojik Hizmetler ABD - - 4 - - - 4 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD 1 - - - 1 - 2 

İngiliz Dili Eğitimi ABD - - 2 6 1 - 9 

Türkçe Eğitimi ABD - - 2 - - - 2 

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi 
Bölümü 

- - 1 - - - 1 

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar 

Eğitimi Bölümü 

- - - - 1 - 1 

Bilgisayar  ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi 

- - 3 - 2 - 5 

Özel Eğitim Bölümü - - 1 - - - 1 

Toplam 4 3 31 11 22 1 72 

      

Lisans ve Lisansüstü Eğitim 

Aşağıdaki tablo incelendiğinde, fakültemizde 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde Sınıf 
Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği öğrenci 
sayılarının diğer bölümlerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Tablo 9’da 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılına ait kayıtlı öğrenci sayıları sunulmuştur. 

 

Tablo 9 

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılına Göre Kayıtlı Öğrenci Sayılarının Dağılımı 
 

Öğrenci Sayıları 

Program Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel 

Topla

m  E K Top. E K Top. Kız 
Erke

k 

Sınıf Eğitimi 51 158 209 36 107 143 265 87 352 

Fen Bilgisi 

Öğretmenliği 
42 193 235 32 126 158 319 74 393 

İlköğretim 
Matematik 

Öğretmenliği 
63 178 241 48 128 176 306 111 417 

İngilizce 
Öğretmenliği 

95 217 312 48 144 192 361 143 504 

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 

30 234 264 -- -- -- 234 30 264 
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Türkçe 
Öğretmenliği  

59 95 154 -- -- -- 95 59 154 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık  
61 154 215 -- -- -- 154 61 215 

BÖTE 22 20 42 -- -- -- 20 22 42 

Toplam 423 
124

9 
1672 164 505 -- 1734 587 2341 

 

Tablo 10’da yıllara göre mezun olan öğrenci sayıları verilmiştir. 
Tablo 10 

Mezun Olan Öğrenci Sayısı (2007-2012) 

 

Mezun Olan Öğrenci Sayısı 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sınıf Eğitimi  46 48 54 47 38 38  

Sınıf Eğitimi (İ.Ö.)  50 49 52 52 40 39  

Fen Bil. 

Öğretmenliği  
45 55 43 51 38 40  

Fen Bil. 

Öğretmenliği (İ.Ö.)  
42 47 46 40 39 51  

İlk. Mat. 
Öğretmenliği  

56 47 40 43 41 47  

İlk. Mat. 
Öğretmenliği (İ.Ö.)  

41 43 48 40 35 49  

İngilizce 
Öğretmenliği 

48 52 51 50 47 66  

İngilizce 
Öğretmenliği (İ.Ö.)  

26 34 28 30 28 57  

Okulöncesi 
Öğretmenliği    

  29 42 44 50  

Rehberlik ve 

Psikolojik 

Danışmanlık   

  29  28 39  

Türkçe 
Öğretmenliği 

  29 26 34 25  

TOPLAM 354 375 391 421 411 501  

 

Fakültemizde Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Programları ve Öğretimi, 
Fen Bilgisi Eğitimi alanlarında tezli yüksek lisans programları bulunmaktadır. Ayrıca Eğitim Yönetimi, 
Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul 
etmektedir.  

 

Tablo 11’de tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilere ilişkin sayısal 
veriler sunulmuştur. 
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Tablo 11 

Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrenciler  
(2012-2013) 

Yüksek Lisans Öğrenci Sayıları 

 
Tezsiz 

Yüksek 
Lisans 

Yüksek 
Lisans 

Doktor

a 
Toplam 

Eğitim Yönetimi, Teftişi, 
Planlaması ve Ekonomisi 

52 15 12  

Eğitim Programları ve 
Öğretimi 

- 4 -  

Fen Bilgisi Eğitimi - 3 -  

Sınıf Eğitimi - 3 -  

Toplam     

     

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalının amacı, okullara, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve diğer kurumlara yönetici, denetici yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim 
elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve 
deneticilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim deneticiliği alanında uzman 
yetiştirmektir. 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek 
eğitim yönetimi alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen eğitim liderleri yetiştirmek de söz konusu 
anabilim dalının hedefleri arasındadır. 

EPÖ Anabilim Dalının amacı, okullarda, bakanlık ve kurumların eğitim birimlerinde, Talim ve 
Terbiye Dairesi'nde uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmektir. Bu amaçla, Anadolu Öğretmen 

Liselerinde meslek dersleri öğretmenleri, il Milli Eğitim Müdürlüklerinde program geliştirme 
uzmanı/yardımcısı, özel okullarda, program geliştirme ve ölçme değerlendirme merkezlerinde 

uzman/yardımcısı, üniversitelerimizin eğitim fakültelerinde araştırma görevlisi ya da öğretim elemanı, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her kademesinde eğitim uzmanı/yardımcısı, kamu kurum ve kuruluşlarının 
eğitim dairelerinde eğitim uzmanı/yardımcısı yetiştirmek hedeflenmektedir. 

 

Sınıf öğretmenliği yüksek lisans eğitiminin amacı, öğrencilerimizin sınıf öğretmenliği eğitimine ve 
öğretimine ilişkin bilimsel bir bakış açısı kazanarak, sınıf öğretmenliğinde karşılaşılan sorunlara 
bilimsel çözümler üretecek bir donanıma kavuşmalarıdır. 

 

Öğretim Üyelerinin Akademik Etkinlikleri ve Yayınları 
Fakültemizdeki öğretim üyelerinin akademik faaliyetlerine ve yayınlarına ilişkin sayısal veriler 

Tablo 12 ve Tablo 13’de sunulmuştur. 
Tablo 12 

İşgörenin Katıldığı Akademik Etkinlikler 

İşgörenin Katıldığı Akademik Etkinlikler 
Etkinlik Türü Sayısı 
Sempozyum ve Kongre 34 
Konferans 10 
Panel 1 
Seminer 9 
Açık Oturum - 
Söyleşi 1 
Tiyatro  1 
Konser 2 
Sergi - 
Turnuva - 
Teknik Gezi 1 
Eğitim Semineri 3 
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Tablo 13 

Yapılan Yayın Sayısı 
Yapılan Yayın Sayısı 

Yayın Türü Sayısı 
Uluslararası Makale 15 
Ulusal Makale 16 
Uluslararası Bildiri 19 
Ulusal Bildiri 12 
Kitap 3 

 

 
 

 

3. PAYDAŞ ANALİZİ 

Stratejik planlama sürecinde iç ve dış paydaşlar belirlenmiştir. Bu paydaşlardan fikir, öneri ve 
eleştiriler alınarak, hedeflerin belirlenmesi aşamasında bunlardan yararlanılmıştır. Fakültenin iç ve 
dış paydaşları şu şekilde sıralanabilir: 

 

İç Paydaşlar 

Öğrenciler ve aileleri, 
Akademik işgören ve aileleri, 
İdari işgören ve aileleri, 
Fakülte yönetimi, 
Üniversite yönetimi, 
 

Dış Paydaşlar 

Yükseköğretim Kurulu, 

Milli Eğitim Müdürlüğü Bakanlığı, 
Resmi ve özel ilköğretim ve ortaöğretim okulları, 
Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşları, 
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunları. 

 

4. GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR VE TEHDİTLER (GZFT) ANALİZİ 
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Fakültemizin stratejik planı ve durum analizi doğrultusunda kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile 
etkilenebileceği fırsat ve tehditler belirlenmiş ve aşağıda verilmiştir: 

GÜÇLÜ YÖNLER 

1. Yeni inşa edilen bir yerleşkede modern bir binaya sahip olması, 

2. Fakültede yer alan fen ve bilgisayar laboratuvarlarının derslerin uygulamalı gerçekleşmesine 

olanak vermesi, 

3. Dersliklerin önemli bir kısmının projektör ve bilgisayarla donatılmış olması, 

4. Genç öğretim elemanı sayısının fazla olması, 
5. Çift anadal eğitimi vermesi, 
6. İstanbul, Bursa, Ankara gibi büyük kentlere yakınlığı nedeniyle öğrenciler tarafından tercih 

edilen bir üniversite olması, 
7. Büyük üniversitelere yakınlığının ortak proje yapma olanağı sağlaması, 
8. Büyük üniversitelere yakınlığının öğretim elemanı yetiştirme konusunda destek alma olanağı 

sağlaması, 
9. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle yapılan antlaşmaların öğrenci ve öğretim elemanı değişimine 

olanak sağlaması, 
10. Yerleşke içinden veya evden birçok bilimsel veri tabanına sınırsız erişim olanağı sağlanması, 
11. Geniş ve etkin bir öğrenci kulüp yelpazesinin bulunması, 
12. Üniversite araştırma fonlarının çalışma gerçekleştiren öğretim elemanlarını desteklemesi, 
13. Fakültenin merkez yerleşkede bulunması nedeniyle sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklere olanak 

sağlaması, 
14. Fakülte içerisindeki yatay ve dikey iletişimin gelişmiş olması. 

 

 

 

 
 

ZAYIF YÖNLER 

1. Öğretim elemanı eksikliği nedeniyle haftalık ders yüklerinin fazla olması, 
2. Öğretim elemanlarının dil sorunu, 

3. Öğretim elemanlarının yayın sayısının az olması, 
4. Gece öğretiminin öğretim elemanlarının bilimsel araştırmalarını olumsuz etkilemesi, 

5. Her alanda yetişmiş öğretim üyesinin bulunmayışı, 
6. Öğretim elemanı yetiştirecek yeterli yüksek lisans ve doktora programlarının bulunmayışı, 
7. İdari işgören sayısındaki azlık nedeniyle idari işlerde aksamalar yaşanması, 
8. Dil laboratuvarının olmayışı, 
9. Araştırma laboratuvarlarındaki eksiklikler, 
10. Uygulama okulunun olmayışı, 
11. Öğretim elemanlarının pedagojik formasyon eksikliği, 
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12. İstediği kalitede öğrenci profiline sahip olmaması, 
13. Mezunlarla yeterli ilişki kurulmamış olması, 
14. Çalışan memnuniyetinin çok yüksek olmayışı, 
15. Döner sermayeden pay alınamaması, 
16. Değişim programlarından çok fazla öğrenci ve çalışanın yararlanmaması. 

 

FIRSATLAR 

1. Yeni açılan çok sayıda ilköğretim ve lisenin bulunması, 
2. Sanayi bölgesinde bulunmak nedeniyle mali destek alınabilecek birçok özel şirketin bulunması, 
3. Büyük üniversitelere yakınlık sayesinde ortak projeler gerçekleştirilebilecek olması,  
4. Fakültenin gelişmiş bir şehirde ve gelişmiş olanakları olan bir üniversitede yer alması nedeniyle 

alanında iyi yetişmiş öğretim üyelerini transfer edebilme şansının bulunması. 
 

 

 

 
 

TEHDİTLER 

1. Öğrenci sayısının ve yeni açılan bölüm sayısının giderek artmasının öğretim elemanlarının ders 
yüklerini arttıracak olması, 

2. Fakültede gelecek yıllarda derslik ve ofis sıkıntısının yaşanmaya başlayacak olması, 
3. Öğrenci sayısının artmasının, anlaşmalı staj okullarında sıkışıklık yaşanmasına neden olacak olması, 
4. Hızlı teknolojik ilerlemelerin mevcut teknolojik aletlerin işlevsizleşmesine neden olacak olması. 
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5. STRATEJİK PLAN 

 

Stratejik Amaç ve Hedefler 

Fakültemizin tanımlanan misyonu çerçevesinde stratejik hedeflerini belirleyen ve çerçeveleyen beş 
adet misyon boyutu tanımlanmıştır. Bunlar şu şekilde ifade edilmektedir: 
 

Misyon 1: Ulusal düzeyde eğitim-öğretim vermek: 
Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı, bilimsel ve mesleki açıdan etik ve estetik değerlere sahip; 

alan, meslek ve genel kültür bilgisine sahip, eğitim ve öğretim ile ilgili yöntem ve teknikleri bilen ve 

uygulayan; toplumsal değerlere saygılı ve hoşgörülü, sorgulayıcı, araştırmacı, iletişim yeteneği güçlü, 
sorumluluk sahibi, üretken, etkin öğretmen adaylarını yetiştirmek ve öğretimin kalitesini arttırmak 
amacıyla akademik işgören sayısı, çeşitliliği ve kalitesini arttırarak T.C. Kocaeli Üniversitesi 
bünyesinde öğretmen yetiştirmenin niteliğinin geliştirilmesini sağlamak. Ayrıca Türk eğitiminin 
gelişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve eğitim 
alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde çalışan yönetici, denetici, uzman ve öğretmenlerin 
mesleki yeterliklerini geliştirmek. 
 

Stratejik Hedef 1.  T.C. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinin yetiştirdiği öğretmenlerin 
istihdam oranları ve sorunları ile ilgili araştırmalar gerçekleştirmek. 

Stratejik Hedef 2.  Ders içeriklerinin her eğitim-öğretim yılı öncesinde ilgili birimlerce 
güncellenerek aynı dersi veren öğretim üyeleri arasında işbirliği oluşturarak 
içerik, yöntem ve ölçme-değerlendirmede niteliğin geliştirilmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef 3.  Eğitimin niteliğinin geliştirilmesi için öğretim elemanlarının haftalık ders 
yüklerinin azaltılması ve öğretim elemanlarına düşen öğrenci sayısının 
azaltılmasını sağlamak.  

Stratejik Hedef 4.  Öğretimde bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılmasını 
sağlamak. 

Stratejik Hedef 5. Öğrencilerin üniversiteye ve fakülteye uyumlarını sağlamak ve gelişimlerini 
desteklemek amacıyla etkili danışmanlık hizmeti verilmesini temin etmek. 

Stratejik Hedef 6. Öğrencilerin üniversite ve üniversite dışındaki etkinliklere katılımlarının 
arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. 

Stratejik Hedef 7.  Ulusal veya uluslararası kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlileri 
planlamak ve gerçekleştirmek. 

Stratejik Hedef 8.  Plan dönemi sonuna kadar Özel Eğitim bölümünün lisans programını açmak. 
Stratejik Hedef 9. Öğrenci değişim programından yararlanan öğrenci sayısını artırmak. 
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Stratejik Hedef 10.     Beklenti ve gereksinimler doğrultusunda yönetici, denetçi, uzman ve 
öğretmenlere yönelik eğitim içerikleri ve paket programlar oluşturarak yüksek 
lisans ve doktora programlarının etkililiğini artırmak. 

Stratejik Hedef 11.    Sürekli eğitim merkezi aracılığıyla hizmet içi eğitimler vermek. 
 

5.3. Eylem Planları 
Yukarıdaki vizyon, misyon ve stratejik hedeflere bağlı olarak bölümler tarafından hazırlanacak 

eylem planlarına örnek sunulmuştur. 
Tablo 14 

Stratejik Plan Stratejik Hedefler ve Performans Göstergeleri 

Misyon Boyutu ve Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri/ Çıktılar 

Misyon 1: Öğretmen Yetiştirme: 
Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı, 

bilimsel ve mesleki açıdan etik ve estetik 

değerlere sahip; alan, meslek ve genel kültür 
bilgisine sahip, eğitim ve öğretim ile ilgili 
yöntem ve teknikleri bilen ve uygulayan; 

toplumsal değerlere saygılı ve hoşgörülü, 
sorgulayıcı, araştırmacı, iletişim yeteneği 
güçlü, sorumluluk sahibi, üretken, etkin 
öğretmen adaylarını yetiştirmek ve öğretimin 
kalitesini arttırmak amacıyla akademik işgören 
sayısı, çeşitliliği ve kalitesini arttırarak T.C. 
Kocaeli Üniversitesi bünyesinde öğretmen 
yetiştirmenin niteliğinin geliştirilmesini 
sağlamak.  
Stratejik Hedef 1. T.C. Kocaeli Üniversitesi 
Eğitim Fakültesinin yetiştirdiği öğretmenlerin 
istihdam oranları ve sorunları ile ilgili 
araştırmalar gerçekleştirmek. 
Stratejik Hedef 2. Aynı dersi veren öğretim 
üyeleri arasında işbirliği oluşturarak içerik, 
yöntem ve ölçme-değerlendirmede niteliğin 
geliştirilmesini ve birlikteliğini sağlamak. 

 
1. Eğitim Fakültesi Mezunlar Birliğinin 

oluşturularak, mesleğe başlayan öğretmenler 
hakkında bir veri tabanı oluşturmak ve iletişimi 
sağlamak. Bu veri tabanı aracılığıyla Kocaeli 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunlar 
Araştırmalarının her yıl yürütülmesi, 

2.Eğitim Bilimlerine Giriş, Sınıf Yönetimi, Tür 
Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi derslerinin 
içerik, yöntem ve ölçme-değerlendirme 
süreçlerinde ortak bir kalite düzeyini 
sağlayacak bir uygulama biçiminin 
oluşturulması, 

3.Öğretim elemanlarının ders yükünün üç yıl 
içinde %25 azaltılması, 

4.Öğrencilerin kullanabileceği internet bağlantılı 
bilgisayar sayısının arttırılması ve bilgi iletişim 
teknolojileri ile ilgili alt yapının iyileştirilmesi, 

5.Etkin danışmanlık hizmetlerinin planlanması 
amacıyla ilgili komisyonun oluşturulması, 

6.Öğrencilerin etkinliklere katılımları için 
olanaklar oluşturulması ve katılım sonuçlarının 
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Stratejik Hedef 3. Eğitimin niteliğinin 
geliştirilmesi için öğretim elemanlarının 
haftalık ders yüklerinin azaltılması ve öğretim 
elemanı başına düşen öğrenci sayısının 
azaltılmasını sağlamak.  
Stratejik Hedef 4.  Öğretimde bilişim 
teknolojilerinden etkin bir şekilde 
yararlanılmasını sağlamak. 
Stratejik Hedef 5. Öğrencilerin üniversiteye 
fakülteye uyumlarını sağlamak ve gelişimlerini 
desteklemek amacıyla etkili danışmanlık 
hizmeti verilmesini temin etmek. 
Stratejik Hedef 6. Öğrencilerin üniversite ve 
üniversite dışındaki etkinliklere katılımlarının 
arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. 
Stratejik Hedef 7.  Ulusal veya uluslararası 
kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlileri 

planlamak ve gerçekleştirmek. 
Stratejik Hedef 8.  Plan dönemi sonuna kadar 
Özel Eğitim bölümünün lisans programını 
açmak. 
Stratejik Hedef 9. Öğrenci değişim 
programından yararlanan öğrenci sayısının 
artırmak. 
Stratejik Hedef 10. Beklenti ve gereksinimler 

doğrultusunda yönetici, denetçi, uzman ve 
öğretmenlere yönelik eğitim içerikleri ve paket 
programlar oluşturarak yüksek lisans ve 
doktora programlarının etkililiğini artırmak. 
Stratejik Hedef 11.  Sürekli eğitim merkezi 
aracılığıyla hizmet içi eğitimler vermek. 
Stratejik Hedef 12.  Öğrencilerin kişisel ve 
mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik 
kişisel gelişim, kariyer planlaması ve 
girişimcilik eğitimleri vermek. 

değerlendirilmesi, 
7.Her yıl bir sonraki eğitim-öğretim yılında 

ihtiyaç çalışmalarını ve açılması planlanan 
bölümlere ilişkin ihtiyaç duyulan öğretim 
elemanı sayılarının tespit işlemlerini 
tamamlamak. Açılması planlanan bölümlerin 
fiziki ve duyulacak öğretim sayılarının tespit 
teknolojik kaynaklarını hazırlanması,  

8.Öğrenci değişim programıyla ilgili yurtdışına 
giden ve gelen öğrenci sayısının arttırılmasına 
yönelik çalışmaların planlanması. İlgili 
komisyonun tanıtım toplantıları düzenleyerek 
öğrencilere gerekli bilgilendirmeyi 
yapmalarının sağlanması,   

9. Yönetici, uzman ve öğretmenlere yönelik 

yetiştirme ve geliştirme gereksinimleri 
araştırması yapılması. Her yıl yapılacak 
araştırma verilerinden yola çıkılarak 
programların etkin kılınmasının sağlanması. 

10. Öğrencilerin iş başvurularına ve istihdamına 
yönelik çalışmalarını destekleyici ders ve 

seminerlerin ardından geliştirdikleri proje ve 
ödevlerin sunulması. 

 

 

 

 

Misyon 2:Araştırmacı/Akademisyen Yetiştirme 

Bilimsel temellere dayalı, güncel ve kullanışlı bilgilerle donatılmış üretken bireyler yetiştirmek üzere 
çalışmalar sürdürülerek üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek ve öğretim 
elemanlarına gerekli desteği sağlamak.  
Stratejik Hedef 1. Akademisyen yetiştirmeye yönelik olarak, araştırma görevlileri ve doktora 

öğrencileri için ayrı olarak oluşturulacak bir danışmanlık sisteminin 

geliştirilmesi. 
Stratejik Hedef  2. Yüksek lisans ve doktora programlarındaki derslerin sayılarının ve içeriklerinin 

gözden geçirilerek niteliklerinin artırılması.  
Stratejik Hedef 3. Fakülte bünyesinde Akademik İşgören Geliştirme biriminin kurulması yönünde 

çalışmaların başlatılması. 
Stratejik Hedef   4.  Akademik kadronun eğitim-öğretim, araştırma-yayın, yabancı dil konularındaki 

gereksinimlerinin karşılanması için gerekli çalışmaların başlatılması. 
 

Tablo 14 Devam 

Stratejik Plan Stratejik Hedefler ve Performans Göstergeleri 

Misyon Boyutu ve Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri/ Çıktılar 
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Misyon 2: Araştırmacı/Akademisyen 
Yetiştirme: 

Bilimsel temellere dayalı, güncel ve 
kullanışlı bilgilerle donatılmış üretken 
bireyler yetiştirmek üzere çalışmalar 
sürdürülerek üniversitelerin ilgili bölümlerine 
öğretim elemanı yetiştirmek ve öğretim 
elemanlarına gerekli desteği sağlamak.  
Stratejik Hedef 1. Akademisyen 

yetiştirmeye yönelik olarak, araştırma 
görevlileri ve doktora öğrencileri için ayrı 
olarak oluşturulacak bir danışmanlık 
sisteminin geliştirilmesi. 

Stratejik Hedef 2. Yüksek lisans ve doktora 
programlarındaki derslerin sayılarının ve 
içeriklerinin gözden geçirilerek niteliklerini 
artırılması.  

Stratejik Hedef 3. Fakülte bünyesinde 
Akademik İşgören Geliştirme biriminin 
kurulması yönünde çalışmaların 
başlatılması. 
Stratejik Hedef 4. Akademik kadronun 

eğitim-öğretim, araştırma-yayın, yabancı dil 
konularındaki ihtiyaçlarının karşılanması 
için gerekli çalışmaların başlatılması. 

 

 
1. Araştırma görevlileri ve doktora 

öğrencilerinin danışmanlık sistemi 
içerisinde belli aralıklarla bir araya gelerek 
bilimsel araştırma ve yayın etkinliklerine 
yönelik gelişimlerinin destekleneceği 
toplantılar düzenlenmesi. 

 
2. Yüksek lisans ve doktora programlarındaki 

derslerin sayılarının ve içeriklerinin, 

gereksinimlere yönelik olarak geliştirilmesi 
amaçlı her eğitim öğretim dönemi 
başlangıcında bir rapor hazırlanması. 

 
3. Akademik İşgören Geliştirme biriminin 

görev ve işlevlerine yönelik plan 
geliştirilmesi ve çalışma takviminin 
oluşturularak, etkinliklerinin fakülte 
yönetimi tarafından desteklenmesi. 

 
4. Akademik İşgören Geliştirme birimi 

aracılığıyla akademik kadronun eğitim-

öğretim, araştırma-yayın, yabancı dil 
konularındaki gereksiniminin 
karşılanmasına yönelik çalışmaların 
başlatılması. 

 

 
Misyon 3:Bilimsel Araştırma ve Kurum Kültürü Geliştirme 

Akademik kadronun çalışmalarında işbirliğini, şeffaflığı, bilimsel düşüncenin özgürlüğünü, 
yaratıcılığını ve özgünlüğünü geliştirmek. Tüm bu süreç içerisinde paydaşların memnuniyetini 
arttırmak.  
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Stratejik Hedef 1.  Bilimsel araştırma düşüncelerini ve planlarını paylaşmak ve yeni düşünceler 
oluşturulması için bölüm düzeyinde periyodik olarak toplantılar yapmak. 

Stratejik Hedef 2.  Bilimsel araştırmaların niteliğini geliştirmek amacıyla bölüm içinde destek ve 
işbirliği mekanizmaları oluşturmak. 

Stratejik Hedef 3.  Anabilim dallarının sanatsal etkinliklerini tanıtacak büyük kapsamlı öğrenci 
sergileri ve konserleri düzenlemek, kurum dışında ziyarete her gün açık sergiler 

düzenlemek. 

Stratejik Hedef 4.  Sanatın sevdirilmesi ve boş zamanların değerlendirilmesi amacıyla, öncelikli 
olarak, üniversitedeki diğer bölüm öğretim elemanlarına yönelik olmak üzere 
yetişkinlerin katılabileceği resim, heykel, seramik, grafik, çalgı, koro vb. 
alanlarda hobi kurslarının açılmasını sağlamak. 

Stratejik Hedef 5.  Fakültemizin paydaşlarının memnuniyetini arttırmak. 

Stratejik Hedef 6.  Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum, kongre vb. etkinliklere 

katılımı sağlamak ve teşvik etmek. 

Stratejik Hedef 7. Fakültemizde akademik işgörenin ve öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda 
ulusal ve uluslararası toplantı ve seminerler düzenlemek. 

Stratejik Hedef 8. Yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği içerisinde olarak akademik işgörenin 
değişim programlarından yararlanmasını ve uluslararası yayınlarının teşvikini 
sağlamak. 

 

Tablo 14 Devam 

Stratejik Plan Stratejik Hedefler ve Performans Göstergeleri 

Misyon Boyutu ve Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri/ Çıktılar 

Misyon 3: Bilimsel Araştırma ve Kurum 
Kültürü Geliştirme: 

Akademik kadronun çalışmalarında işbirliğini, 
şeffaflığı, bilimsel düşüncenin özgürlüğünü, 
yaratıcılığını ve özgünlüğünü geliştirmek. Tüm bu 
süreç içerisinde paydaşların memnuniyetini 
arttırmak.  

 
Stratejik Hedef 1. Bilimsel araştırma 
düşüncelerini ve planlarını paylaşmak ve yeni 

düşünceler oluşturulması için bölüm düzeyinde 
periyodik olarak toplantılar yapmak ve bilimsel 
araştırmaların niteliğini geliştirmek amacıyla 
bölüm içinde destek ve işbirliği mekanizmaları 
oluşturmak. 

 
Stratejik Hedef 2. Anabilim dallarının 
etkinliklerini tanıtmak. Açık öğrenci sergileri 
düzenlenmek. 

 
Stratejik Hedef 3. Fakültemizin paydaşlarının 
memnuniyetini arttırmak. 

 
Stratejik Hedef 4. Ulusal ve uluslararası bilimsel 
toplantı, bilgi şöleni, kongre vb. etkinliklere 

katılım sağlamak ve teşvik etmek. 
 
Stratejik Hedef 5. Fakültemizde akademik 
işgörenin ve öğrencilerin gereksinimleri 
doğrultusunda ulusal ve uluslararası toplantı ve 

 

 

 
1. Bölümler aracılığıyla düzenlenecek 

toplantılara ilişkin takvimin oluşturulması 
ve toplantı raporlarının tutulması. 

 
2. Anabilim dallarının etkinliklerini 

tanıtılacağı açık öğrenci sergilerinin 
düzenlenmesi. 

 
3. Sanatın sevdirilmesi ve boş zamanların 

değerlendirilmesi amacıyla, öğretim 
elemanları ve öğrencilerin katılacağı resim, 
heykel, seramik, grafik, çalgı, koro vb. 
alanlarda hobi kurslarının açılması. Gönüllü 
öğretim üyeleriyle öğrencilerin 
etkinliklerinin bir arada sergilenmesi. 

 
4. Akademik İşgören Geliştirme birimi 

aracılığıyla yıl içinde gerçekleştirilecek olan 
kongre, seminer, sempozyum takviminin 

fakülte web sayfasında duyurulması.  
 
5. Eğitim-öğretim yılı içerisinde 3’ten fazla 

yayın gerçekleştiren öğretim üyelerinin 
çalışmalarının duyurularak diğer öğretim 
üyeleriyle paylaşılması. 

 
6. Fakültemizin yurt içindeki ve yurt dışındaki 
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seminerler düzenlemek. 
 
Stratejik Hedef 6. Yurt içi ve yurt dışındaki 
üniversitelerle işbirliği içerisinde olarak akademik 
işgörenin değişim programlarından 
yararlanmasını sağlamak ve uluslararası yayınları 
teşvik etmek. 

diğer üniversitelerle işbirliğini 

gerçekleştirerek, öğretim elemanlarına ve 
öğrencilere yönelik toplantı ve seminerlerin 
düzenlenmesi. 

 
7. Eğitim öğretim yılı başlangıcında Erasmus 

koordinatörlüğü tarafından öğretim 
üyelerine anlaşmalı olunan fakültelerin 
tanıtımının yapılması ve yurtdışına çıkılarak 
uluslararası yayın yapılması konusunun 

teşvik edilmesi. 
 

 
Stratejik Planı Uygulama İlkeleri 

1. Atatürk ilke ve inkılâpları ile Cumhuriyet’in temel değerlerine aykırılık teşkil edebilecek hiçbir plan 
hazırlanamaz. 

2. Fakültenin Stratejik Planı, fakülte yönetimindeki değişimlerden etkilenmez. Stratejik planlarda 

süreklilik esastır. 
3. Fakültenin vizyonu, misyonu, stratejileri ve hedefleri ilan edilir. Tüm fakülte mensuplarına ve 

öğrencilere uygun yollarla bildirilir. 
4. Fakültenin kaynakları stratejik plana uygun olarak dağıtılır. 
5. Bu stratejik plan 2014-2018 dönemini kapsamaktadır ve Eğitim Fakültesinin beş yıllık planıdır. 
6. Değerlendirme raporları 2014-2015 ile 2015-2017 dönemleri için ayrı ayrı hazırlanır. Ancak her yıl 

planda belirtilen performans göstergelerine ilişkin veriler toplanır. 
7. Stratejik plan iç ve dış değişimler çerçevesinde yıllık olarak gözden geçirilir ve gerekirse revizyon 

yapılır. Sürekli gelişim ve değişim esas alınır. 
8. Fakülte, kendi stratejik planını üniversitenin genel stratejik planı ile uyumlu olacak şekilde hazırlar. 
9. Fakülteye yeni katılan tüm akademik ve idari işgören ile öğrenciler stratejik plan konusunda 

bilgilendirilir. 

10. Stratejik planlar tüm birimler tarafından etkin bir şekilde uygulanır. 
11. Planda belirtilen hedeflerin % 70 ve üstü bir oranda gerçekleştirilmesi başarı olarak kabul edilir. 
12. Stratejik plan fakülte yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe girer. 
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6.  Sonuç 

Stratejik planlama sürecinin amacı, yükseköğretim kurumlarının (SWOT) analizi; vizyon, misyon, 

temel değerler, politika ve paydaşları çerçevesinde stratejilerini ve hedeflerini belirlemektir. Aynı 
zamanda yükseköğretim kurumlarının kalitesinin iyileştirilmesine yönelik performans ölçütlerinin de 
belirlenmesi ve izlenmesi için bir sistemin yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. Stratejik planlar, kurum 
ve kuruluşların uzun vadede gitmek istediği yeri, bu yere nasıl gidileceğini tarif eden planlardır. 
Eğitim Fakültesi Stratejik Planı bu anlayış dikkate alınarak oluşturulmuştur. Stratejik plan hazırlanırken 
temel örnek olarak üniversitenin aynı amaçla hazırladığı plan esas alınmış, fakültenin hedefleri ile 
üniversitenin hedefleri arasında paralellik kurulmasına çalışılmıştır. 
Yıllık olarak yeniden gözden geçirilmesi öngörülen bu stratejik planda şüphesiz ilk olması nedeniyle 
bazı eksiklikler bulunabilecektir. Bu eksiklikler ilerleyen dönemlerde, uygulamalar esnasında 
giderilecektir. 
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BÖLÜM III 

T. C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖDÜLLENDİRME VE ÖDÜLLER 
YÖNERGESİ(*)

 

 

I- Amaç 

Bu yönerge, bilime katkıları ve yürüttükleri hizmetleri ile başarılı bulunan Kocaeli 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi personeli ve öğrencileri ile üniversite mensuplarına eğitim-

öğretim olanağı sağlayan, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne maddi-manevi katkıda 
bulunan kişilere verilecek ödüller hakkındaki yöntem ve kurulları düzenlemek amacıyla 
hazırlamıştır. 
 

II- Tanım ve Kısaltmalar 

        Bu yönergede geçen; 
 

Dekan   : Eğitim Fakültesi Dekanını, 
Yönetim Kurulu : Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu, 
Akademik Personel : Eğitim Fakültesinin 2547 sayılı Kanuna tabi  öğretim 

üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanları ile öğretim 
yardımcılarını, 

İdare Personel : Eğitim Fakültesinin 657 sayılı kanuna tabi 

personelini, 
Öğrenci  : Eğitim Fakültesine bağlı bölümlerdeki lisans 

öğrencilerini ifade eder. 
 

III- Ödül Komisyonu 

Fakülte personelinin ödüllendirilmesi söz konusu olduğunda ödül komisyonu, dekanın 
görevlendireceği dekan yardımcısının başkanlığında bölüm başkanlarından oluşur.  
 

A. Adayların Değerlendirilmesi 
Ödüllendirilmek üzere dekanlık makamına önerilen adaylarla ilgili değerlendirmeler ödül 

komisyonunca yapılır.  
 

B. Ödül Komisyonunun Çalışmaları 
1. Ödül komisyonu, başkanın çağrısı ile toplanır. Komisyon her yıl aralık ayının sonuna 

kadar belirlenen kriterlere uygun olarak öğretim elemanlarının web sayfasındaki 
beyanları üzerinden adayları belirler. Belirlenen adayların değerlendirilmesi, her 

unvan grubu için ayrı ayrı yapılır ve sıralanır. Komisyon, her akademik unvan 

grubundan en yüksek puana sahip olanı/olanları seçer.  
2. Komisyon, çalışmalarında gerek gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi ilgili amir ve idari 

kuruluşlardan istemeye yetkilidir. 
3. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. 
4. Yapılan değerlendirme sonucunda ödüllendirilmeye layık görülen adaylara ilişkin 

komisyon kararı onaylanmak üzere dekanlık makamına sunulur. 
 

C. Dekanlık Makamının Onayı 
1. Ödüllendirilme kararları dekan tarafından onaylanınca kesinlik kazanır. 
2. Dekanlık makamınca onaylanan ödüllendirme kararı, gereği yapılmak üzere 

personel için fakülte sekreterliğine ve öğrenci için öğrenci işleri şefliğine 
gönderilir. 

                                                 
(*)

 Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu 20.11.2013 gün ve 2013/20 nolu toplantı 9 
sıra sayılı kararı ve Üniversite Senatosunun 21.11.2013 tarih ve sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  
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IV- Personele Verilecek Ödüller 

A. Hizmet Ödülleri 
1. Hizmet Belgesi: Hizmet süresince tüm amirlerinin ve arkadaşlarının sevgi ve 

saygısını kazanmış, takdire değer bulunmuş Kocaeli Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde 15. hizmet yılını dolduranlara hizmet belgesi, 25. hizmet yılını 
dolduranlara da hizmet belgesi ile birlikte ayrıca plaket verilir. (Form 1) 

2. Teşekkür Belgesi: Personelin görevleri dışında yürüttüğü sosyal faaliyetler, 
projeler ve katkıların ödüllendirilmesi için yönetim tarafından teşekkür belgesi 
verilir. (Form 2) 

 

B. Bilim Ödülleri 
Bilim ödüllerinin verilmesi söz konusu olduğunda ödül komisyonu, dekanın 

görevlendireceği dekan yardımcısının başkanlığında, bölüm başkanlarından oluşur. Ödül 
değerlendirmesi Eğitim Fakültesi Bilim Ödülü Bilimsel Yayın Puan Tablosundaki 
göstergelere göre yapılır (Ek Tablo 1). Yapılan çalışmanın ödüllendirilmesi, yönergede 

belirtilen puan esas alınarak yapılır; bu esaslarda çalışmanın kaç yazarlı olduğu ve puan 
hesaplamalarındaki yüzdelikler gibi konular  Ek Tablo 2’de yer almaktadır. 

1. Bilim İnsanı Özendirme Ödülü: Fakülte kadrosunda yer alan, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yayınlar yapan, buluşlar yapan personel şilt verilerek ödüllendirilir. Bu ödül için 
Tablo 1’deki toplam puan esas alınır. Her akademik düzey için ayrı ayrı hesaplanarak en 
yüksek puanı alan personele Bilim İnsanı Özendirme Ödülü verilir. (Form 3) 

2. Bilim Başarı Ödülü: Fakültenin adını akademik olarak ulusal ve uluslararası düzeyde 
çalışmaları ile duyuranlara verilir. Söz edilen çalışma ve yayınların hesaplanmasında Tablo 
1’deki A ve B bölümlerinden alınan puan esas alınır. Her akademik düzey için ayrı ayrı 
hesaplanarak en yüksek puanı alan personele Bilim Başarı Ödülü verilir. (Form 4). 

Öğretim elemanı, her iki kategoride de en yüksek puanı alması durumunda yalnızca bilim 
başarı ödülüne layık görülür. Diğer ödül ise puanlama olarak ikinci sıradaki öğretim 
elemanına verilir.  
 

V- Öğrencilere Verilecek Ödüller 
A. Spor, Sanat veya Sosyo-Kültürel Etkinlikler Başarı Ödülü: Fakülte bünyesindeki lisans 

programlarında kayıtlı olup, üniversitelerarası, bölgelerarası; ulusal veya uluslararası düzeyde 
yapılan etkinliklerde kişisel veya takım halinde birinci, ikinci veya üçüncü olan öğrencilere 
“Spor, Sanat veya Sosyo-Kültürel Etkinlikler Başarı Ödülü” verilir. (Form 5) 

 

B. Öğrenci Başarı Ödülü: Fakülteyi birincilik, ikincilik ve üçüncülükle bitiren lisans 
öğrencileri, başarı derecelerine göre “Öğrenci Başarı Ödülü” olarak kitap, para veya şilt verilerek 
ödüllendirilir. Ayrıca kendileri için “Öğrenci Başarı Ödülü Belgesi” düzenlenir. (Form 6) 

 

VI-Üniversite Dışındaki Kişi ve Kuruluşlara Verilecek Ödüller ve Kutlamalar 

Teşekkür Belge ve Plaketi: Eğitim Fakültesi personel ve öğrencilerine eğitim-öğretim 
olanağı sağlayan, fakülteye maddi-manevi katkılarda bulunan kişi veya kuruluşlara teşekkür 
belge ve plaketi verilir. (Form 7) 

 

VII- Dekanın Vereceği Hediyeler 

Dekan, olanak varsa, çeşitli üniversitelere, kuruluş ve kişilere Kocaeli Üniversitesi ile 
doğrudan veya dolaylı olarak ilgili hediyeler verebilir veya götürebilir. 
 

VIII-Yürürlük ve Yürütme 

Bu Yönerge, Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
Yönerge hükümlerini Eğitim Fakültesi Dekanı yürütür. 
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EK TABLO - 1 

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖDÜLLENDİRMEYE İLİŞKİN PUANLAMA TABLOSU 

 
Etkinlik Adı Puanlar 

A. MAKALELER 

I. Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Orijinal Makale ve Derlemeler 

1. Grup Dergiler:  SSCI, SCI, SCI- Expanded, AHCI veya eğitimle ilgili 
uluslararası alan indekslerinde * 

 

a) ISI Veri tabanında yayımlananlar 75 x makale sayısı 
b) SCI- Expanded, Australian Education Index,British Education Index, 

Journals Indexed in Eric, Education Index (EI) veri tabanlarında 
yayımlananlar 

40 x makale sayısı 

2. Grup Dergiler Ebsco, Research Gate, Doaj, ASOS Index, Index 

Copernicus, Asian Educational Index ve diğer uluslararası indeksler 
tarafından taranan dergilerde yayımlananlar 

25 x makale sayısı 

3. Grup Dergiler  (ISI Master Journal List. De taranan ve Procedia’da basılan 
makaleler) 

15 x makale sayısı 

II. Ulusal Araştırma Makaleleri (ULAKBİM’de taranan Dergiler) 10 x makale sayısı 
B. KİTAPLAR 

I. Uluslararası  

1)  Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap yazarlığı 60 x kitap sayısı 
2)  Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda editörlük 
veya bölüm yazarlığı 

40 x kitap sayısı 

3)  Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap veya 
ansiklopedilerde madde yazarlığı 

10 x kitap sayısı 

II. Ulusal  

1)  Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal 
yayınevlerince basılmış Türkçe kitap yazarlığı  

40 x kitap sayısı 

2)  Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal 
yayınevlerince basılmış kitap çevirmenliği 

25 x kitap sayısı 

3)  Alanında hakem onaylı ve/veya alan da kabul edilmiş ve ulusal 
yayınevlerince basılmış Türkçe kitap içinde bölüm yazarlığı  

15 x kitap sayısı 

C. EĞİTİM ve KALİTE ÇALIŞMALARI 

1) Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci (EYYKS) Komisyon 
Üyeliği 

10 x üyelik 

2) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Üyeliği 5  x üyelik 

3) Diğer Kurul Üyelikleri 5 x üyelik 
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EK TABLO – 1 DEVAM 

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖDÜLLENDİRMEYE İLİŞKİN PUANLAMA TABLOSU 

 
D. KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL 

I. Uluslararası (Katılım Belgeli)  

1) Sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde;  

a) Başkanlık 15 x kongre sayısı 
b) Düzenleme Kurulu Üyeliği 5 x kongre sayısı 

2) Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, 
çalıştay ya da yaz okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak 
görev yapmak 

10 x kongre sayısı 

II. Ulusal  

1) Sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde;  

a)Başkanlık 8 x kongre sayısı 
b)Düzenleme Kurulu Üyeliği 5 x kongre sayısı 

2) Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, 
çalıştay ya da yaz okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak 
görev yapmak 

5 x kongre sayısı 

E. JÜRİ ÜYELİĞİ 

1) Uluslararası Jüri Üyelikleri 5 x üyelik 

2) Öğretim Üyeliğine Atama Jüri Üyeliği  3 x üyelik 

F. ÖDÜL ve PATENT  
I. Uluslararası  

1) Uluslararası patentler 60 x patent sayısı 
2) Uluslararası bilimsel kuruluşlarca verilen bilim ve proje ödülleri 30 x patent sayısı 
II. Ulusal  

1) Ulusal patentler  30 x patent sayısı 
2) TÜBİTAK, TÜBA tarafından verilen bilim ve proje ödülleri 10 x patent sayısı 
G. PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ ve ARAŞTIRMACILIĞI (Tamamlanmış olma şartı aranır.) 
I. Uluslararası  

1) Yürütücü 40 x proje sayısı 
2)  Araştırmacı 20 x proje sayısı 
II. Ulusal  

1) TÜBİTAK, SANTEZ, vb. projelerde yürütücü   20 x proje sayısı 
2) TÜBİTAK, SANTEZ, vb. projelerde araştırmacı  10 x proje sayısı 
3) Üniversite destekli (BAP) projelerde yürütücü  10 x proje sayısı 
4) Üniversite destekli (BAP) projelerde araştırmacı  5 x proje sayısı 
H. TOPLUMSAL KATKI (Her Etkinlik Yalnız Bir Defa Puanlanır) 
I. Uluslararası  

Uluslararası nitelikteki bilimsel ve mesleki kurum ve kuruluşların 
yönetimlerinde, kurullarında, komisyon ya da komitelerinde görev almak 

3 x etkinlik sayısı 

II. Ulusal  

Ulusal nitelikteki bilimsel ve mesleki kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, 
kurullarında, komisyon ya da komitelerinde görev almak 

2 x etkinlik sayısı 
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EK TABLO- 2 

ORTAK YAYINLARDA PUAN HESAPLAMA CETVELİ 

 

 

  

Eserdeki  

Yazar  

Sayısı 

Hak edilen puan (Öngörülen Tam Puan Yüzdesi) 

1.İsim 

% 

2.İsim 

% 

3.İsim 

% 

4.İsim 

% 

5.İsim 

% 

6.İsim 

% 

7.İsim 

% 

8.İsim 

% 

9.İsim 

% 

10.İsim 

% 

1 isimli 100          

2 isimli  100 90         

3 isimli 90 80 70        

4 isimli 80 70 60 50       

5 isimli 80 70 60 50 30      

6 isimli 70 60 50 40 30 20     

7 isimli 70 60 50 40 30 10 10    

8 isimli 60 50 40 30 20 10 10 10   

9 isimli 60 50 40 30 20 10 10 10 10  

10 isimli 50 40 30 20 10 10 10 10 10 10 

11 isim ve üzeri 10 isim ile aynı 
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Form 2 
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Form 3 
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Form 4 
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Form 5 
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Form 6 
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Form 7 
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BÖLÜM IV 

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Gerekçe ve Amaç 

Madde 1  

Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi’nde yer alan ‘Üniversite Senatosu 
tarafından belirlenen Atama Ölçütleri, Kocaeli Üniversitesi akademik birimleri için gerekli en düşük 
düzeyi belirlemektedir. Her akademik birim gelişme hedefleri, performansları ve öncelikleri 
doğrultusunda ek ölçütler tanımlayabilir ve uygulayabilir.’ temel ilkesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Eğitim Fakültesinin akademik seviyenin daha üst düzeye yükseltilmesi ve uluslararası yayınların 
niteliğinin artırılması amacıyla Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Atama ve Yükseltme 
Yönergesi’nde bazı ek ölçütler getirilmiştir. Böylece Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin 

kadrolarına yeni dahil  edilecek veya halen görev yapmakta olan akademisyenlerin sürdürülebilir bir 
akademik ilerleme ve yükselme eğilimi göstermeleri hedeflenmektedir.  

 

Kocaeli Üniversitesi’nin vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak akademik 
kadroların oluşturulması ve geliştirilmesi için akademik atama ilke ve ölçütlerini belirlemek ve 
uygulamak temel amaçtır.  

 

Bu bağlamda, akademik atama ilke ve ölçütleri ile üniversitemiz akademik birimlerinin;   
· Bilim ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası ölçekte etkinlik düzeyini artırmaları,  
· Bilgi ve deney birikimlerini aktararak bilgilerin yayılmasına ve gelişmesine katkıda 

bulunmaları,  
· Ülkemizin bilim, teknik, kültür ve sanat alanlarına yönelik çözümler geliştirilmesine ve gelişme 

sağlanmasına katkıda bulunmaları,  
· Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerde, kendi çalışmaları kadar alanlarında yapılan diğer 

çalışmaların da sergilenmesini ve tartışılmasını sağlamaları,  
· Ulusal ve uluslararası akademik kurumlarla işbirliğinde bulunmaları,  
· Kadro gereksinmelerinin birimlerin gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler doğrultusunda 

karşılanması,  
· Adayların akademik düzeylerine ilişkin nesnel değerlendirmelerin yapılabilmesi,  
· Atama işlemlerinde rapor düzenleyen bilimsel jüri üyelerine, yetkililere ve kurul üyelerine 

değerlendirmelerinde kolaylık sağlanması,  
· Adayların kendilerini hazırlamaları ve akademik performanslarını değerlendirip geliştirmeleri,  

konularında gerekli asgari ölçütlerin saptanması amaçlanmıştır. 
 

Temel İlkeler 

Madde 2 

Akademik atama ilke ve ölçütlerinin kullanımında aşağıdaki temel ilkeler uygulanacaktır: 
1. Ölçütlerin belirlenmesinde Üniversitelerarası Kurul’un güncel doçentlik ölçütleri ve Kocaeli 

Üniversitesi Akademik Atama Yönergesinde yer alan EK tablo I’de yer alan puanlama 
ölçütleri esas alınmıştır. 

 

2. Adayların ilan edilen bir kadroya başvurabilmeleri için, akademik unvanlarının (Yrd.Doç.Dr., 
Doç.Dr., Prof.Dr.) kadronun ilan edildiği akademik alanda alınmış olması ya da bu alandaki 
bir üniversite kadrosunda en az 3 yıl süreyle çalışmış olması ön koşulu aranır.  

 

3. Bütün başvurularda, adayın dosyası Eğitim Fakültesi Akademik Atama İzleme Komisyonu 
tarafından incelenir. Gerekli koşulların sağlanmadığının belirlenmesi halinde adayın 
başvurusunun uygun olmadığına karar verilir. 
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4. Yükseltme ve atamalarda, adayın araştırma ve yayın potansiyelinin başvurduğu birimin 
ortalama düzeyini yükseltecek nitelikte olması koşulu göz önüne alınır. 

 

5. Adayın, istenilen sayıdaki özgün makalelerinin hangileri olduğunu ve bunların hangilerinde 
başlıca yazar olduğunu özgeçmiş belgesi üzerinde göstermesi istenir. Adayın yapmış olduğu 
akademik çalışmaların özgün makale niteliği taşıması ve adayın bu çalışmalarda başlıca yazar 
olması, aşağıdaki gibi tanımlanır.  

 

 

Özgün Makale:  
Editöre mektup, özet, derleme, teknik not, kitap kritiği, ders notu (lecture notes), kısa 
iletişim (short communication) ve SCI ya da SCI-Expanded tarafından taransa dahi 
bilimsel etkinliklerde (sempozyum, kongre, konferans vb.) sunulmuş makale türlerinin 
herhangi birinden olmayan, orijinal araştırma makalesidir.  
 

Başlıca Yazar: 
· Tek yazarlı makale, 
· Adayın ilk yazar veya sorumlu yazar (corresponding author) olduğu makale, 
· Adayın yaptığı veya yönetmiş olduğu bir lisansüstü tezden üretilen makale, 
· Adayın yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir bilimsel araştırma projesinden 

üretilmiş olan makale. 
6. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde açık 

olarak ifade edilmemiş hususlarda, Kocaeli Üniversitesi Akademik Atama Yönergesi’nin 
hükümleri geçerlidir. 

7. Üniversite yönetim kurulu bu esasları, sadece atama başvurularının kabulü veya reddi 
konusunda belirleyici bir ölçüt olarak kullanır. Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın 
akademik birikiminin ayrıntılı ve analitik incelenmesi zorunludur. Değerlendirmede adayın 
bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitim ve öğretim katkısı, mesleki deneyim ve katkıları, 
başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da getirebileceği katkılar, 
üniversite/birim yönetimine katkısı ve diğer üniversite hizmetleri, kişisel hedefleri ve sosyal 
yapısı dikkate alınır. 

8. Adayla ilgili değerlendirmelerde, başvurduğu bilim alanındaki yayın ve etkinlikleri esas 

alınır. 
9. Atamaların, Kocaeli Üniversitesi içinden olduğu kadar dışından gelebilecek başvurulara açık 

olması ve bilimsel/sanatsal yarışmayı özendirmesi esastır. 
10. Atamalarda, adayın araştırma ve geliştirme etkinlikleri sanayi, çevre ve topluma katkıları da 

değerlendirilir.  
11. Henüz basılmamış uluslararası makaleler, DOI (Digital Object Identifier) numarası almış ise 

yayımlanmış makale olarak kabul edilir. Ulusal makaleler ise cilt ve sayfa numarası verilmiş 
ise yayımlanmış olarak kabul edilir. 

12. Üniversite senatosu tarafından belirlenen atama ilke ve ölçütleri, Kocaeli Üniversitesi 
akademik birimleri için gerekli en düşük düzeyi belirlemekte olup, adayın bu ölçütlere göre 
ön değerlendirmeyi geçmiş olması kazanılmış bir hak olarak kabul edilemez. Üniversite 

senatosunun gelişmelere bağlı olarak ölçütlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.  
 

 

 

Kadro İlanı 
Madde 3  

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin gereksinim duyacağı akademik kadroların ilanı için;  
a) İlgili birimin bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı ve bölüm kurulunun görüşünü alarak 

durumu fakülte dekanlığına iletir.  
b) Rektör ve dekan da kadro ilan edilme önerisi verebilir.  
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c) Önerilere uygun kadrolar varsa ve rektörlük de olumlu bulmuş ise gerekli ilan rektörlükçe 
yapılır.  

 

Başvuru 

Madde 4  
Akademik atamaya konu olacak adaylar, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği’nce öngörülenlerin yanı sıra, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Akademik Atama ve Yükseltme Yönergesi’nde belirlenen hususlarla ilgili bilgi ve belgeleri de 

başvurusuna eklerler. Değerlendirme yapacak jüri üyelerine kolaylık sağlamak amacıyla, aday 
özgeçmiş, yayın listesi ve etkinliklerini içeren dosyasına doldurulmuş Ek Tablo-3’ü içeren bir CD de 
ilave eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğretim Üyelikleri 
Ön Değerlendirme 

Madde 5  

a) Yardımcı doçent kadrosuna başvuran adayların (üniversite içi ve dışından) başvurularında 
belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri, nicelikleri yönünden, Ek 

Tablo 1’deki puanlama sistemine göre fakülte yönetim kurulunun görevlendirdiği bir doçent 
ya da profesör tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmede nicelik 
yönünden asgari koşulları sağlayan adayların başvuruları değerlendirme komisyonuna sevk 

edilir. Doçentlik ve profesörlük kadrolarına müracaat edecek doçent ve profesör adaylarının 
Ek Tablo 1’deki puanlama sistemine göre sunduğu dosyalarda belgeledikleri bilimsel 
çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri, nicelikleri yönünden belirlenen puanlama sistemine 

göre önce fakültenin oluşturduğu komisyon tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön 
değerlendirmesi tamamlanan ve asgari ölçütleri sağlayan adayların başvuruları daha sonra 
rektörlük tarafından oluşturulan akademik yükseltme komisyonu tarafından değerlendirilir 

b) Üniversite dışından yapılan başvurularda ilgili birimlerin ve rektörlüğün ön değerlendirme 
komisyonları değerlendirmeyi gerçekleştirebilir. 

c)  Ön değerlendirmesi tamamlanan ve ölçütleri sağlayan adayların başvuruları daha sonra rektörlük 
tarafından oluşturulan akademik atama komisyonu tarafından değerlendirilir. Başvuruların 
değerlendirilmesi, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde sonuçlandırılır. Ön değerlendirme 
sonucu bir raporla rektörlük makamına sunulur. 

d)  Aday hakkında akademik etik kurallarına aykırı bir yayın ya da çalışması bulunduğu iddiası ile 
başlatılmış bir soruşturmanın veya aynı iddia ile adayla eş unvanlı üniversite öğretim üyelerince 
yapılmış imzalı bir başvurunun komisyona intikal etmesi halinde, iddia Kocaeli Üniversitesi 
Etik Kurulu’nca öncelikle incelenerek düzenlenen rapor rektörlük makamına sunulur. Rektörlük 
akademik atama komisyonu etik kurulun raporu doğrultusunda durumu karara bağlar.   

e) Puanlamaya dayalı ön değerlendirmenin gerektirdiği koşulların sağlanmış olması, akademik 

atamalarda adaylar için bir hak oluşturmaz. 
 

A. Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma 

Bu kadroya ilk atama için gerekli olan koşullar şunlardır:  
1. Ön koşul olarak Üniversitelerarası Kurul’un (ÜAK) doçentlik için belirlediği yabancı dil 

sınavından geçerli puanı almış olma, 
2. Özgün makalelerinden en az biri SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, eğitimle ilgili uluslararası 

alan indeksleri (Education Index, Australian Education Index, British Education Index, 

ERIC, ISI  veya Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için ÜAK tarafından 
doçentlik başvuru koşullarında esas alınan ulusal ve uluslararası alan indeksleri) tarafından 
taranan, diğer ikisi ULAKBİM’ce tanımlanmış ulusal indekslerce taranan dergilerde 
yayımlanmış olmak kaydıyla, üç özgün makaleye sahip olma koşulu aranır. Ayrıca adayın Ek 

Tablo l' deki  Bölüm I’den 100 puan toplaması koşulu aranır. 
 

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Yeniden Atanma Koşulları;   
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Yardımcı doçentlerin her yeniden atamasında toplam 100 puanın 80 puanını son  üç yıllık 
atanma döneminde toplaması, son üç yılda toplanan puanların ise en az  25 puanını Ek Tablo 

l' deki  Bölüm I’den toplaması koşulu aranır. 
 

 Toplam puan Son dönem  
Puan(*) 

Ek Tablo I’deki  1. bölüm   maddelerinden  en az 

puan 
100 80 25 

         *Son dönem, yardımcı doçent olarak çalıştığı son üç yıllık süredir. 
 

B. Doçent Kadrosuna Atanma 

Bu kadroya aranabilmek için;   
1. Ön koşul olarak ÜAK tarafından yürürlüğe konulan Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve 

Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşulları çerçevesinde kendi temel alanına ve alan koduna 
ilişkin asgari koşulları yerine getirerek doçent unvanına sahip olma yanında yayınların 

başvurulan bilim alanıyla ilgili olmak ve Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel 
Alanı için belirtilen alan indekslerince taranan dergilerde yayımlanmış olma koşuluyla son üç 
yılda toplam en az 130 puana sahip olma, 

2. Bir üniversitede en az iki yıl kadrolu olarak öğretim elemanı olarak çalışmış olma, 

3. Doçentlerin atamasında toplam 200 puanın 130 puanını son  üç yıllık dönemde toplaması, son üç 
yılda toplanan puanların ise en az 100 puanını Ek Tablo l' deki  Bölüm I’den toplaması koşulu 
aranır. Ayrıca aşağıdaki asgari puana sahip olma koşulları aranır. 
 

Toplam 

Puan 
Son Dönem Puan (*) Ek Tablo I’deki  1. bölüm   maddelerinden  

en az puan 
250 130 100 
* Son dönem, doçent adayının başvuru yapmadan önceki  son üç yıllık süredir. 

 

C. Profesörlük Kadrosuna Atanma  

Profesör kadrosuna başvuru için aşağıdaki koşulları sağlamadıkları saptanan adayların 
başvuruları kabul edilmez.  

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen doçentlikten sonraki asgari 

çalışma süresinin en az iki yılında bir üniversitede kadrolu olarak ders vermiş olma, 
2. Doçent unvanını aldıktan sonra, Yükseköğretim Kurulu’nca yürürlüğe konulan güncel 

Doçentlik Sınav Yönetmeliği ile Doçentliğe Yükseltilme Başvuru Koşullarını ilgili bilim dalı 
için en az bir kez daha sağlama,  

3. Adayın doçent unvanını aldıktan sonraki tarihlerde Ek 1’deki bölümlerden asgari 130 puana 
sahip olması koşulları aranır. 130 puanın 100 puanını Ek Tablo I’deki 1. bölüm   
maddelerinden  toplaması gerekir. 

 

Toplam 

Puan 
Son Dönem Puan (*) Ek Tablo I’deki  1. bölüm   maddelerinden  

en az puan 
300 130 100 

*  Son dönem, profesör adayının başvuru yapmadan önceki son dört yıllık süredir. 
 

 

Değerlendirme Jürisi ve Rapor 

Madde 6 

Akademik atama işlemlerinin yürütülmesinde, adayların başvurularını değerlendirmek için 
görevlendirilecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere, konularında yapmış 
oldukları çalışmalarla kendilerini bilimsel olarak kanıtlamış öğretim üyelerinden oluşan veri 
tabanından yararlanılır. 2547 sayılı kanunda öngörüldüğü şekilde jüri üyelerinden kişisel 
değerlendirme raporu istenir. Değerlendirmeyi yapacak öğretim üyelerine adayın özgeçmiş, yayın 
dosyası ve Ek Tabloları içeren bilgiler bir CD ile birlikte gönderilir. Jüri üyesi değerlendirmeyi 
yaparak raporunu rektörlük makamına gönderir.  
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Değerlendirme raporları, adayın bilimsel yayınlarını, ilgili bilim alanındaki yerini ve 
potansiyelini, mesleki deneyim ve katkılarını ayrıntılı olarak içermelidir. Bu değerlendirmede adayın 
yayınlarının sürekliliği, yayınlarına yapılan atıflar, müfredat programına yaptığı katkılar, geliştirdiği 
ders ve programlar, üniversite yönetimine ve hizmetlerine katkıları gereken ağırlıkta dikkate alınır. 

 

Yürütme 

Madde 7 

Bu yönergenin uygulanmasını Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ÜYELİKLERİNE ATANMA İÇİN YAPILAN BAŞVURULARDA 

ADAYLARIN 'YAYIN, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE YÖNETİM' ÇALIŞMALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN PUANLAMA TABLOSU 

 

1. BÖLÜM: BİLİMSEL YAYINLAR 

 

Etkinlik Puanı 
MAKALELER 
1. Uluslararası  

1. Grup Dergiler (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index veya 

Sosyal Bilimler ulusal ve uluslararası alan indeksi tarafından taranan dergilerde 
yayımlanan) 

 

a) Orijinal makaleler ve derlemeler 40 
b) Vaka takdimi, editöre mektup 15 

2. Grup Dergiler (1. Grup Dergi İndeksleri dışındaki uluslararası indeksler 
tarafından taranan dergilerde yayımlanan) 

 

a) Orijinal makaleler ve derlemeler 25 
b) Vaka takdimi, editöre mektup  10 

3. Grup Dergiler (1. ve 2. Grup Dergiler dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan)  
a) Orijinal makaleler ve derlemeler 15 
b) Vaka takdimi, editöre mektup 5 

II. Ulusal  
1. ULAKBİM tarafından taranan Dergiler 

 

a) Araştırma makalesi  10 
b) Derleme, vaka takdimi  8 
c) Editöre mektup 5 

III.Alanla ilgili Hakemsiz Dergiler 3 
B. BİLDİRİLER  
I. Uluslararası 

 

1) Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda yayımlanan sözlü bildiri tam 
metinleri 

20 

2) Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özeti yayımlanan sözlü bildiri 

(katılım belgeli) 

15 

3) Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda poster ve tam metin halinde 

yayımlananlar 
10 

4) Uluslararası bilimsel etkinliklere ait kitaplarda poster ve özeti yayımlananlar 
(katılım belgeli)  

8 

II. Ulusal  
1) Ulusal bilimsel etkinlikleri ait kitaplarda yayımlanan sözlü bildiri tam metinleri 10 
2)Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda özeti yayımlanan sözlü bildiri (katılım 

belgeli) 
8 

3)Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda poster ve tam metin yayımlananlar 7 
4)Ulusal bilimsel etkinliklere ait kitaplarda poster ve özeti yayımlananlar (Katılım 

Belgeli) 
3 

C. KİTAPLAR 
I. Uluslararası 

 

4) Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap yazarlığı 60 

5) Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitaplarda editörlük veya bölüm 
yazarlığı 

40 

6) Uluslararası yayınevleri ya da kuruluşlarca basılmış kitap veya ansiklopedilerde 
madde yazarlığı 

10 
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II. Ulusal  

4) Alanında hakem onaylı ve/veya alanda kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince 
basılmış Türkçe kitap yazarlığı  

40 

5) Alanında hakem onaylı ve/veya alanda kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince 
basılmış kitap çevirmenliği 

25 

6) Alanında hakem onaylı ve/veya alanda kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince 
basılmış Türkçe kitap içinde bölüm yazarlığı  

15 

7) Alanında üniversitece basılmış Türkçe ders notu yazarlığı  10 

8) Alanında hakem onaylı ve/veya alanda kabul edilmiş ve ulusal yayınevlerince 
basılmış Türkçe kitap editörlüğü 

5 

D. ATIF ETKİ ETMENİ (ee)  
1) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Educational Index kapsamında alınan atıflar 5 x atıf 
2) Ulusal ve uluslararası kapsamda diğer atıflar (en fazla 10 puan)  1 x atıf 

E. TEZ YÖNETİCİLİĞİ (Tamamlanmış) ve VERDİĞİ DERSLER  

1) Doktora veya Tıpta Uzmanlık tez yönetimi  10 x tez 

2) Yüksek Lisans tez yönetimi 5 x tez 

3) Son iki yılda verdiği lisansüstü dersler (en fazla 20 puanı dikkate alınır) 1 x ders 

4) Son iki yılda verdiği lisans dersleri (en fazla 20 puanı dikkate alınır) 0,5 x ders 

5) Lisans ve lisansüstü öğrenci danışmanlıkları 2x sınıf 
 

 

2. BÖLÜM: DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER  

 

EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ ve HAKEMLİK  

I. Uluslararası  

1) 1. Grup dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği 25 

2) Diğer uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği 15 

3) 1. Grup dergilerde hakemlik 5x makale 

4) Diğer uluslararası indekslere kayıtlı dergilerde hakemlik 3xmakale 

II. Ulusal  

1) Alanında yayımlanmış hakemli dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği 10 

2) Alanında yayımlanmış diğer dergilerde editörlük, yayın kurulu üyeliği 5 

3) Alanında yayımlanmış hakemli dergilerde hakemlik 2x makale 

 

 

 

 

3. BÖLÜM: ALANI İLE İLGİLİ BİLİMSEL TOPLANTILARDAKİ GÖREVLER 

 

A. KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL  

  

I. Uluslararası (Katılım Belgeli)   

3) Sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde;  

c) Başkanlık  15 

d) Düzenleme Kurulu üyeliği 5 

4) Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, çalıştay ya da 
yaz okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak 

10 

II. Ulusal  
1) Sempozyum ve kongre düzenlenmesi gibi etkinliklerde;  

a)Başkanlık  8 
b) Düzenleme Kurulu üyeliği 5 
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2) Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum söyleşi, çalıştay ya da yaz 
okulu gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak  

5 

B. JÜRİ ÜYELİĞİ  
1) Uluslararası jüri üyelikleri 5 
2) Öğretim üyeliğine atama jüri üyeliği  3 
 

4. BÖLÜM: ÜNİVERSİTEYE BÖLÜME ve ALANA TOPLUMSAL KATKILAR ve ÖDÜLLER 

A. ÖDÜL ve PATENT   

I. Uluslararası  

3) Uluslararası patentler 60 

4) Uluslararası bilimsel kuruluşlarca verilen bilim ve proje ödülleri 30 

II. Ulusal  

3) Ulusal patentler  30 

4) TÜBİTAK, TÜBA tarafından verilen bilim ve proje ödülleri 10 

B. PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ ve ARAŞTIRMACILIĞI (Tamamlanmış olma şartı 
aranır.) 

 

I. Uluslararası  
1) Yürütücü 40 
2)  Araştırmacı 20 
II. Ulusal  
1) TÜBİTAK, SANTEZ, vb. projelerde yürütücü   20 
2) TÜBİTAK, SANTEZ, vb. projelerde araştırmacı  10 
3) TÜBİTAK, SANTEZ, vb. projelerde danışmanlık, hakemlik  5 
4) Üniversite destekli (BAP) projelerde yürütücü  10 
5) Üniversite destekli (BAP) projelerde araştırmacı  5 

  

C. TOPLUMSAL KATKI (Her Etkinlik Yalnız Bir Defa Puanlanır)  

I. Uluslararası  
Uluslararası nitelikteki bilimsel ve mesleki kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, 
kurullarında, komisyon ya da komitelerinde görev almak 

3 

II. Ulusal  
Ulusal nitelikteki bilimsel ve mesleki kurum ve kuruluşların yönetimlerinde, kurullarında, 
komisyon ya da komitelerinde görev almak 

2 

D. EĞİTİM ve KALİTE ÇALIŞMALARI  

1) Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci (EYYKS) Komisyon üyeliği 10 

2) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) üyeliği 5 

3) Diğer kurul üyelikleri   (Bu madden alınacak puan toplamı 10 puanı geçemez) 2x n 

 

PUANLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 
· Puanlamada;  

ü İki yazarlı çalışmalar için birinci isme puanın 0.9’u, ikinci isme puanın 0.8’i,  
ü Üç yazarlı çalışmalar için birinci isme puanın 0.7’si, diğerlerine puanın 0.6’sı,  
ü Dört ya da daha fazla yazarlı çalışmalar için birinci isme puanın 0.5’i, diğerlerine 

puanın 0.4’ü karşılığında puan verilir. 
· 3. Bölümden alınan puanların toplamı toplam puanın %20’sini geçemez  
· 4. Bölümün B ve C maddelerinden alınan puanların toplamı toplam puanın %20’sini 
geçemez. 
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EK TABLO - 2 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

AKADEMİK PERSONEL ATAMA BİLGİ FORMU 

  

(ADAY TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR) 

 

Adı Soyadı (Unvanı):   Başvuru Tarihi:  

Bulunduğu Kurum:     

Başvurmak İstediği Kadro: 
  Mevcut Akademik Unvanını 

Aldığı Tarih:  
 

 

1. BÖLÜM: BİLİMSEL YAYINLAR 

 

 
Doktora/Doçentlik 

Öncesi 
Doktora/Doçentlik 

Sonrası 
Toplam 

Son 

Dönemdeki 
Yayınlar 

 

A. MAKALELER Yayınlarınızı adet olarak bildiriniz 

 I. Uluslararası 

Biri

m 

Puan

ı 

Sa

yı 
Yazar 

Say. 

T. 

Puan 
Sayı 

Yazar 

Say. 

T. 

Puan 

Genel 

Toplam 
Sayı 

Yazar 

sayısı 

Döne
m 

Puanı 

Topla

m 

Puan 

(*) 

1. Grup Dergiler 
a              

              

2. Grup Dergiler 
a              

              

3. Grup Dergiler 
a              

              

 II. Ulusal 

 1. ULAKBİM 
tarafından taranan 
dergiler 

a              

b              

              

2. Alanla ilgili hakemsiz 

dergiler 

              

B. BİLDİRİLER  

 I. Uluslararası             

1)              

2)             

3)              

4)             

 II. Ulusal  

1)              

2)             

3)              

4)             

 

C. KİTAPLAR 

 

 D. Öncesi D. Sonrası 
Genel 

Toplam 
Son Dönem   

  I. Uluslararası 
Birim 

Puan 
Sayı 

Yazar 

Say. 

T. 

Puan 
Sayı 

Yaza

r Say. 
T. Puan Kitap Adı Sayı 

Yaza

r 

Say. 

T. Puan 

Topla

m 

Puan 

 

1)              

2)              

3)              

 II. Ulusal   

1)              

2)              

3)              
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4)              

5)              

  D. ATIF ETKİ ETMENİ   (ee) D. Öncesi D. Sonrası Genel Toplam Son Dönem   

1)       

2)       

       

E. TEZ YÖNETİCİLİĞİ 
(Tamamlanmış) ve 
VERDİĞİ DERSLER 

Birim 

Puanı 
Döne

m 
Tezin Adı 

Topla

m 

Puan 

 

1) Yüksek Lisans      

2) Doktora      

3) Verdiği lisansüstü dersler 
Birim 

Puanı 
Döne

m 
Kodu Dersin Adı 

Topla

m 

Puan 

 

       

       

4) Verdiği lisans dersleri 
Birim 

Puanı 
Döne

m 
Kodu Dersin Adı 

Topla

m 

Puan 

 

       

       

5)  Lisans ve lisansüstü 
öğrenci danışmanlıkları 

Birim 

Puanı 
Döne

m 
Kodu Dersin Adı 

Topla

m 

Puan 

 

       

       

1. BÖLÜM TOPLAM PUANI: 
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2. BÖLÜM: DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER 

EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU 
ÜYELİĞİ ve HAKEMLİK 

Birim 

Puanı 
Dergi adı 

Toplam 

Puan 
 

I. Uluslararası     

1)     

2)     

3)     

  4)     

II. Ulusal     

1)     

2)     

3)     

 2. BÖLÜM TOPLAM PUANI: 
 

 

 

3. BÖLÜM: ALANI İLE İLGİLİ BİLİMSEL TOPLANTILARDAKİ GÖREVLER 

 A. KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL 

  I. Uluslararası Görev 
Türü 

Birim 

Puanı 
Adı 

Düzenleme 
Tarihi 

Toplam 

Puan 
 

1) 
a      

b      

2)       

  II. Ulusal      

1) 
a      

b      

2)       

 B. JÜRİ ÜYELİĞİ 

      1)     

      2)     

 3. BÖLÜM TOPLAM PUANI: 
 

 

 

4. BÖLÜM: ÜNİVERSİTEYE BÖLÜME ve ALANA TOPLUMSAL KATKILAR ve ÖDÜLLER 

 A. ÖDÜL ve PATENT 

I. Uluslararası Birim Puanı Adı Veren Kuruluş Tarih 
Toplam 

Puan 
 

1)       

2)       

II. Ulusal   

1)        

2)       

 B. PROJE YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ ve ARAŞTIRMACILIĞI (Tamamlanmış olma şartı aranır.) 

I. Uluslararası Birim Puanı Adı Proje Örgütü 
Bitiş 

Tarihi 

Toplam 

Puan 
 

1)       

2)       

II. Ulusal   

1)        

2)       

3)       

4)       

5)       

C. TOPLUMSAL KATKI (Her Etkinlik Yalnız Bir Defa Puanlanır) 
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 Birim 

Puanı 
Kuruluşun Adı Görev 

Toplam 

Puan 
 

I. Uluslararası      

      

II. Ulusal       

      

D. EĞİTİM ve KALİTE ÇALIŞMALARI 

     1) EYYKS komisyon 

üyeliği 

     

     2) ADEK üyeliği      

3) Diğer kurul üyelikleri      

4. BÖLÜM TOPLAM PUANI: 
 

(*) Bu kolon boş bırakılacaktır 
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EK TABLO - 3 

ÖĞRETİM ÜYELİKLERİNE ATANMA İÇİN YAPILAN BAŞVURULARDA ADAYLARIN 'YAYIN, 
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE YÖNETİM' ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN 

GENEL PUANLAMA BİLGİLERİ 

 

1. BÖLÜM: BİLİMSEL YAYINLAR 

A. MAKALELER     

I. Uluslararası Adı Yazar sayısı Birim 

Puanı 
T. Puan 

1. Grup Dergiler (SCI, SCI-

Expanded, SSCI, AHCI, 

Educational Index veya Sosyal 

Bilimler alan indeksi tarafından 
taranan dergilerde yayımlanan) 

 

a) Orijinal makaleler ve derlemeler
 

    

    

    

b) Vaka takdimi, editöre mektup 

    

    

    

2. Grup Dergiler (1. grup dergi 

indeksleri dışındaki uluslararası 
indeksler tarafından taranan 
dergilerde yayımlanan) 

 

a) Orijinal makaleler ve derlemeler
 

    

    

    

    

    

3. Grup Dergiler (1. ve 2. grup 

dergiler dışındaki hakemli 
dergilerde yayımlanan) 

 

a) Orijinal makaleler ve derlemeler
 

    

    

    

    

    

II. Ulusal Adı Yazar sayısı 
Birim 

Puanı 
T. Puan 

1. ULAKBİM Tarafından 
Taranan Dergiler 

 

a) Araştırma makalesi  
    

    

b) Derleme, vaka takdimi  

    

    

    

2. Alanla İlgili Hakemsiz Dergiler  

     

B. BİLDİRİLER     

I. Uluslararası  Adı ve Sunulduğu Yer Yazar sayısı Birim 

Puanı 
T. Puan 

1) Uluslararası bilimsel etkinliklere 

ait kitaplarda yayımlanan sözlü 
bildiri tam metinleri 

    

    

    

2) Uluslararası bilimsel etkinliklere 
ait kitaplarda özeti yayımlanan 
sözlü bildiri (katılım belgeli) 

    

    

    

3) Uluslararası bilimsel etkinliklere     
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ait kitaplarda poster ve tam metin 

halinde yayımlananlar  
    

    

4) Uluslararası bilimsel etkinliklere 
ait kitaplarda poster ve özeti 
yayımlananlar (katılım belgeli)  

    

    

    

II. Ulusal     

1) Ulusal bilimsel etkinlikleri ait 

kitaplarda yayımlanan sözlü 
bildiri tam metinleri 

    

    

    

2) Ulusal bilimsel etkinliklere ait 

kitaplarda özeti yayımlanan sözlü 
bildiri    (katılım belgeli) 

    

    

    

3) Ulusal bilimsel etkinliklere ait 

kitaplarda Poster ve tam metin 

halinde yayımlananlar 

    

    

    

4) Ulusal bilimsel etkinliklere ait 

kitaplarda Poster ve özeti 
yayımlananlar (katılım belgeli) 

    

    

    

C. KİTAPLAR     

I. Uluslararası  Adı ve Yayınlandığı Yer, Yıl Yazar sayısı Birim 

Puanı 
T. Puan 

1) Uluslararası yayınevleri ya da 
kuruluşlarca basılmış kitap 
yazarlığı 

    

    

    

2) Uluslararası yayınevleri ya da 
kuruluşlarca basılmış kitaplarda 
editörlük veya bölüm yazarlığı 

    

    

    

3) Uluslararası yayınevleri ya da 
kuruluşlarca basılmış kitap veya 
ansiklopedilerde madde yazarlığı 

    

    

    

II. Ulusal     

1) Alanında hakem onaylı ve/veya 
alan da kabul edilmiş ve ulusal 
yayınevlerince basılmış Türkçe 
kitap yazarlığı  

    

    

    

2) Alanında hakem onaylı ve/veya 
alan da kabul edilmiş ve ulusal 
yayınevlerince basılmış kitap 

çevirmenliği 

    

    

    

3) Alanında hakem onaylı ve/veya 
alanda kabul edilmiş ve ulusal 
yayınevlerince basılmış Türkçe 
kitap içinde bölüm yazarlığı  

    

    

    

4) Alanında üniversitece basılmış 
Türkçe ders notu yazarlığı 

 

    

    

    

5) Alanında hakem onaylı ve/veya 
alanda kabul edilmiş ve ulusal 
yayınevlerince basılmış Türkçe 
kitap editörlüğü 

    

    

    

D. ATIF ETKİ ETMENİ (ee) 
Atfın Yapıldığı Eser Atıf Sayısı 

Birim 

Puanı 
T. Puan 

1) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, 

Educational Index kapsamında 
alınan atıflar 

    

    

    

2) Ulusal ve uluslararası kapsamda 
diğer atıflar (en fazla 10 puan) 
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E. TEZ YÖNETİCİLİĞİ (Tamamlanmış) ve VERDİĞİ DERSLER   

Tez Yöneticiliği (Tamamlanmış)  
Tezin Adı, Enstitüsü Yılı 

Birim 

Puanı 
T. Puan 

1) Doktora veya Tıpta Uzmanlık tez 
yönetimi 

    

    

    

2) Yüksek Lisans tez yönetimi 
    

    

    

3) Son iki yılda verdiği lisansüstü 
dersler (en fazla 20 puanı dikkate 
alınır) 

Dersin Adı, Programın Adı, 
Enstitüsü 

Yılı ve 
Dönemi 

Birim 

Puanı 
T. Puan 

    

    

    

1. BÖLÜM TOPLAM PUANI: 
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BÖLÜM V 

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ’NİN KURUMSAL KİMLİĞİ 

 
GİRİŞ 

Eğitim Fakülteleri toplumu şekillendiren öğretmenleri yetiştiren kurumlar olarak gerek üniversite 
içinde gerekse üniversite dışında akademik ve toplumsal gelişmenin öncüsü olmak durumundadır. 
Gelişmenin öncüsü olmak, öncelikle farklı olmayı ve farklılık yaratmayı gerektirir. Kurumsal kimliğe 
sahip olma da bu farklılığın simge ve sembollerini içerir. 

Geleceğin öğretmenlerini yetiştiren fakülte olarak Milli Eğitim sistemi içerisinde fark yaratan ve 
başarıları ile iz bırakan öğrenmeler yetiştirmede öncü olmak temel hedefimizdir. Bu hedefimizin 

paydaşlarımızca benimsenmesi ve sürekliliğinin sağlanması sürecinde, fakültemizin kurumsallaşma 
çalışmalarının bir parçası olan kurumsal kimlik oluşturulması önem kazanmıştır.  

Üniversitemizin kurumsal ilke ve değerlerine bağlı kalınarak fakültemiz kurumsal kimliğini yansıtan 
bu kitapçık hazırlanmıştır.  

Fakültemiz kurumsal kimliğinin yerleşik hale gelebilmesinde fakültemiz çalışanları ile 
öğrencilerimizin bulundukları yer ve mekânlarda fakültemiz simge ve sembollerini kullanmaları önem 
taşımaktadır. 
 

Kurumsal kimlik, bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme 
şeklidir. Bu ifade sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir özellik taşır. Kurumu anımsatacak bir 
tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik yönergesi, bu sistemin 

vazgeçilmez öğesidir.  
Kurumsal kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Kurumsal kimlik 

çalışmalarında hiç şüphesiz kurum amblemi esas alınmıştır. Amblem renklerinin her durumda aynı 
değerde basılması, yazı tiplerinin hiçbir zaman değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur. Özellikle 

renk bilgisinin taşınması ve değişmemesi için renklerin panteon numaraları belirtilir. 
 

AMAÇ 

Bu çalışmanın temel amacı, Kocaeli Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu’nca üniversite 
genelini kapsayan kurumsal kimlik ilke ve ölçütlerine aykırı olmamak koşuluyla Eğitim Fakültesi’ni 

sembolize eden simge, semboller ile bunlarını kullanımını ve kullanımında uygulanacak ilke ve 
kuralları belirlemektir. 

 

GENEL İLKELER 

Eğitim Fakültesi kurumsal kimlik simge ve sembolleri ile bunların kullanımında uygulanacak ilkeler 

aşağıda belirtilmiştir: 
1. Eğitim Fakültesi kurumsal kimlik simge ve sembolleri ile bunların kullanımı üniversite üst 

yönetimince belirlenmiş kurumsal kimlik simge ve sembollerin kullanımına ilişkin genel ilke ve 
kurallara aykırı olamaz. 

2. Kurumsal kimlik simge ve sembolleri, yalnızca fakülte yazışma evrakları ile fakülteye ait 
mekânlarda kullanılır. 

3. Fakülte yönetimince kullanma onayı verilmeyen kişi ve kuruluşlar fakülte kurumsal kimlik simge 
ve sembollerini kullanamaz  

4. Özel kişi ve kuruluşlar, fakülte yetkili organlarından aldıkları izinle fakülteye ait simge ve 
sembollerin bulunduğu hediyelik eşyaların üretim ve satışını yapabilir. 

5. Bu yönergede yazılı olmayan durumlarda Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünce belirlenmiş olan 
yazılı kurallar geçerlidir. 

   

VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER 

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin kurumsal kimliğinin yapı taşlarını oluşturan fakültenin 
vizyon, misyon ve değerleri aşağıda açıklanmıştır.  
 

 

VİZYON 
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin vizyonu; 
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· Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, 
temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, insan haklarına 
saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine ilke 
edinmiş öğretmenler yetiştiren bir kurum olmak, 

· Kadrosunu nitelik ve nicelik olarak geliştirmiş, mesleki yeterliliklerini en üst düzeye taşıyan 
nitelikli öğretmenler yetiştiren, mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir kurum olmak, 

· Dünyayı bir bütün olarak anlayabilen, bilimsel anlayışa sahip, üretken, ülke ve dünya sorunlarına 

duyarlı ve çözüm üretebilen üstün nitelikli öğretmenler yetiştirmek,  
· Öğretmen yetiştirme alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine 

katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası eğitim-öğretime katkı sağlayan ve bilgi birikimini 

akademik topluluğun, kamusal ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin 
paylaşımına sunan bir fakülte olmaktır. 

 

MİSYON 
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu; 

· Vizyonumuz doğrultusunda,  alanında iyi yetişmiş, aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun 
yeniliklerine hazır olan, bilgiye ulaşma yollarını araştıran, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim 
yöntemlerini ve teknolojilerini kullanabilen, açık fikirli, özgür düşünebilen öğretmenler 
yetiştirmek, 

· Toplumsal kalkınmaya, refaha, özgürlüğe, demokrasiye, insan haklarına, doğaya ve çevreye 
katkıda bulunmayı kendisine ilke edinmiş, çağdaş uygarlığın yapıcı ve yaratıcı öğretmenlerini 
yetiştirmek, 

· Başöğretmen Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda, ulusal değerlerine, gelenek ve göreneklerine 

bağlı, ülkemiz ve milletimiz için duyarlı ve yararlı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yücelmesi için 
gururla çalışacak öğretmenler yetiştirmek.  

 

 

DEĞERLER 
Fakültemiz, vizyonunu ve misyonunu gerçekleştirmek için her türlü etkinliğinde aşağıdaki değerleri 

ilke edinir: 

1. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, 
2. Toplumsal ve ulusal değerleri korumak ve geliştirmek, 
3. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olmak, 

4. Bilimsel özgürlük, yaratıcılık ve özgün düşünceyi yüceltmek ve bilgiyi paylaşarak 

değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas almak, 
5. Yapılan iş ve etkinliklerde bilimsel ve mesleki etik ilkeleri gözetmek, 
6. Toplumsal ve bireysel gelişmeye öncülük etmek, 
7. Akademik ve yönetsel etkinlikleri dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine 

getirmek, 

8. Alanında yetkin öğretmen ve akademisyen yetiştirmek, 
9. Öğrenci ve öğretim üyelerinin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri öğrenme ortamları 

yaratmak, 

10. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
11. Teknolojinin sunduğu fırsatları eğitim öğretim sürecine katmak, 
12. Yapılan iş ve etkinliklerde şeffaf ve hesap verebilir olmak, 
13. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi üyesi olma heyecanını duymak. 

 

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Politikaları  
· Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak, 
· Eğitim Fakültesi mensubu olma bilincini yerleştirmek, 
· Bölgenin tarihî, kültürel, çevresel ve doğal özelliklerinin korunmasına ve ön plana 

çıkarılmasına katkıda bulunmak, 
· Öğrenci ve işgören başarısını desteklemek, 
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· Çeşitli ulusal ve uluslararası programları kullanarak fakülte öğretim elemanları ile 
öğrencilerinin karşılıklı değişimlerini sağlamak, 

· Ulusal ve uluslararası boyutlu proje çalışmalarını teşvik etmek. 
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ LOGOSU 

Eğitim Fakültesi logosunun kullanımı esnektir. Tek başına veya yazı ile birlikte kullanılabilir. 
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi ibaresinin bilinir olduğu veya yeterli yer olmadığı durumlarda 
akronim (KOUEGT) kullanılması daha uygundur. Mümkün olduğu sürece açık isim kullanımı tercih 
edilmelidir. Logonun grafik hali tek başına kullanılabilecek kadar güçlü olsa da, daha çok kurum içi 
yazışmalarda kullanılması doğru olur.  

 

Eğitim Fakültesi logosunda yer alan figürler, birer elleri ile insanlığa ışık tutan bilimin meşalelerini 
yücelten, diğer elleri ile de dostluğu ve dayanışmayı temsil eden, birbirlerine destek olan genç 
öğrencileri simgelemektedir. 

  

Figürlerin kalem uçları şeklinde temsil edilen ayakları, bilimsel araştırmacılığı ve figürlerin arasında 

belirginleşen anahtar deliği şekli ise bilime açılan kapının anahtar deliği olarak düşünülmüştür. 
 

Figürlerin üzerindeki meşale ise aydınlanmayı ve milli eğitimi sembolize etmektedir. İç kısımdaki 
lila renk çemberi, eğitim ve bilimin rengi olarak Eğitim Fakültesi logosunu kuşatmıştır. 

 

Bu logo ve kurumsal kimlik çalışmalarını içeren Adobe FreeHand dosyası oluşturulmuştur. Adobe 
FreeHand; ilgili belgelerin kaliteli formatta oluşturulmasını ve saklanabilmesini sağlamaktadır. Adobe 
FreeHand dosyası özellikle matbaalar tarafından tercih edilen programlardan birisidir. Eğitim Fakültesi 
kurumsal kimlik dosyası Adobe FreeHand yazılımı olmadan açılamadığı için, içeriğin 
görüntülenebilmesi için pdf (Acrobat Reader) dokümanı olarak da aşağıda sunulmuştur. 

 

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, kurumsal kimlik çalışmaları doğrultusunda Kurumsal Kimlik 
Kılavuzu oluşturmaktadır. Bu çerçevede başta Eğitim Fakültesi logosu ve kurumsal kartvizit olmak 
üzere Eğitim Fakültesi kurumsal kimliği üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede aşağıda 
Eğitim Fakültesine ait logo örnekleri verilmiştir. 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ LOGOSU 

Eğitim Fakültesi Logosu  
[Türkçe, Arka plan: Beyaz] 

 

 
 

Eğitim Fakültesi Logosu  
[İngilizce, Arka plan: Beyaz] 

 

 

Eğitim Fakültesi Logosu  
[Türkçe, Arka plan Şeffaf] 

 

Eğitim Fakültesi Logosu  
[İngilizce, Arka plan: Şeffaf] 
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Eğitim Fakültesi Logosu [Türkçe, Siyah-Beyaz] 

 

 

Eğitim Fakültesi Logosu [Türkçe, Çizgiler 
Şeffaf] 

 

 
 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ LOGOSU RENK KODLARI 

Fakülte logosunda kullanılan renklerin kodları aşağıda belirtilmiştir.  
 

EĞİTİM FAKÜLTESİ LOGOSUNA AİT RENK KODLARI 
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YAZI KARAKTERİ 

Fakülte kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde T.C. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünce 
üniversite geneli için belirlenmiş bir yazı stili ya da alınmış bir ilke kararı olmadığı sürece kurum içi 
yazışmalarda Times New Roman yazı stili kullanılır. Yazışma belgesi Kocaeli Üniversitesi 
Rektörlüğünce belirlenen belge düzenine ek olarak fakülte logosu üniversite logosunun sağ tarafında yer 
alır.   
 

HEDİYELİKLER 

Eğitim fakültesi logosunun yer aldığı ve farklı etkinliklerde kullanılan hediyelik eşya örnekleri 
aşağıda verilmiştir. Eğitim Fakültesi yönetiminin onayı olmadığı sürece, fakülte logosu bu hediyelik 

eşyaların dışında başka eşya üzerinde kullanılamaz.     
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Başöğretmen Kristal Plaket 

Başöğretmen kristal plaketinin orta kısmında lazerle yerleştirilmiş Başöğretmen Atatürk’ün yazı 
tahtası önündeki resmi ile üst kısımda fakülte logosu yer almaktadır. Başöğretmen Atatürk Kristal 
Plaketi fakültemizi ziyaret eden yerli ve yabancı üst düzey konuklar ile fakültemize eğitsel ya da 
kültürel katkı sağlayanlara verilir.  

 
 

Logolu Kristal Plaket 

Logolu kristal plaket, mermer taban üzerine orta kısmına lazerle yerleştirilmiş Eğitim Fakültesi 
logosunun yer aldığı dikdörtgen şeklinde bir kristal plaket olarak tasarlanmıştır. Logolu kristal plaket, 

farklı amaçlarla fakültemizi ziyaret eden konuklar ile konferans, seminer gibi etkinliklere destek 

sağlayanlara  verilir.   

 
 

 

Logolu Bellek 
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Orta kısmında fakülte logosu bulunur. Öğretim elemanı, çeşitli programlar çerçevesinde fakültemizi 
ziyaret eden konuk öğretim elemanı ve başarılı öğrencilere verilir.  

 

 
 

Logolu Duvar Saati 

Porselen üzerine tasarlanmış saatin üst kısmında fakülte logosu bulunur. Fakültemizde dereceye 
giren öğrencilere ve fakülteyi ziyaret eden konuklara verilir.   

 
 

 

Logolu Porselen Kupa 

Porselen kupanın bir yüzünde üniversite logosu diğer yüzünde fakülte logosu yer alır. Fakülte 
öğretim elemanı, öğrencileri ile konuklarına verilir.  
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Logolu Fincan Takımı 
İkili küçük fincan takımı üzerinde fakülte logosu bulunur.  Fakülteyi ziyaret eden yerli ve yabancı 

protokole verilir.   

 
Fakülte Rozeti 
Metal zemin üzerine fakülte logosu işlenmiştir. Fakültemiz öğrencileri, mezunları ve öğretim 

elemanlarınca kullanılır 

 
Logolu Kalem  

Çeşitli tipte ve lila renkteki kalem üzerine fakülte logosu basılmıştır. Fakülte etkinliklerinde 
kullanılır.  
 

DOSYALAR 

Fakültece düzenlenen etkinliklerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. İki tür dosya söz konusudur. 
Bunlar, logolu cepli dosya ve logolu karton dosyadır.  
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Logolu Cepli Dosya: A4 ölçütünde olup, dosyanın dış yüzeyi fakülte rengi liladır ve ortasında 
fakülte logosu, dosyanın arka kapağının altında ise fakülte iletişim adresi bulunur. Fakültece düzenlenen 
etkinliklerde içerisine kağıt ve evrak koymak için kullanılır. 

Logolu Karton Dosya: A4 ölçütünde karton üzeri lila renkli kağıtla kaplanmış, kapağın dışında 
üniversite logosu, iç kısmında fakülte logosu bulunan dosyadır. Fakültemizce verilecek belgeleri 
sunmada kullanılır. 

Logolu Cepli ve Karton Dosya 
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NOT DEFTERİ 

Fakülte etkinliklerinde öğretim elemanı ve öğrencilerin kullanımı için tasarlanmış olup kapağı lila 
renktedir ve ortasında fakülte logosu bulunmaktadır.   

 

Logolu Not Defteri 
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KARTVİZİT 

Fakülte personeli tarafından kullanılmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak çift yüzlü tasarlanmıştır. 
Kartvizitin üst kısmında lila renk zemin üzerine üniversite ve fakülte logosu yer alır.  

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ KARTVİZİT 

 

Ön Yüz: Türkçe 

 
 

Arka Yüz: İngilizce 
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BELGELER (Ödül, Teşekkür, Başarı, Onur, Hizmet, Katılım) 
Eğitim Fakültesi Dekanlığınca ödül, teşekkür, onur ve hizmet belgeleri ile fakülteye sağladıkları 

katkılar için fakültemiz personeli olmayanlara verilen belgeleri kapsar. Ödül, Teşekkür, Onur ve Hizmet 

belgeleri Eğitim Fakültesi Ödüllendirme ve Ödül Yönergesi’nde tanımlanan kişilere verilir. Fakülte 
personeli olmayanlara verilecek belgeler Eğitim Fakültesi Dekanlığının takdir yetkisindedir. Bütün bu 
belgelerde kullanılacak çerçeve belge örneği aşağıda verilmiştir.  

 

Türkçe Örnek Belge 

 
İngilizce Örnek Belge  

 
 

ÇIKARTMALAR 

Farklı amaçlar için farklı yer ve mekânlarda kullanılacak çıkartmalar, şeffaf zemin üzerine fakülte 
logosundan oluşur (araç çıkartması, okul duvarı ve cam mekânlarında kullanılan çıkartmalar). Fakülte 
personeli, öğrencisi ve mezunu olmayanlar, bu çıkartmaları fakülte onayı olmadan kullanamaz.   
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BÖLÜM VI 

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV KOMİSYONLARI 

 

1. T.C. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Komisyonlarına İlişkin Genel İlkeler ve Yazışma 
Kuralları, 
2. Ders Programı ve Sınav Komisyonu, 

3. Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci ve Burs Komisyonu, 

4. Erasmus Komisyonu,  

5. Farabi Koordinatörlüğü Komisyonu, 

6. İntibak ve Denklik Komisyonu, 

7. Öğretmen Adayı Öğretmenlik Uygulama Eğitimi Komisyonu, 

 8. Topluma Hizmet Uygulamaları Komisyonu, 

9. Uluslararası Öğrenci Komisyonu, 

10. Üniversite Seçmeli Dersler (ÜSD) Komisyonu, 

11. WEB Komisyonu. 
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T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ  
KOMİSYONLARINA İLİŞKİN GENEL İLKELER VE YAZIŞMA KURALLARI 

 

GENEL İLKELER 

Yasal Dayanak: Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan komisyonları 2547 sayılı kanunun 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği 10. maddesinin (a) bendine dayanılarak 
oluşturulmuştur. 
 

Amaç: Eğitim Fakültesi’nin süreklilik gösteren ve tekrarlanan etkinliklerini belli bir standarda 
bağlamak ve bunların etkili ve verimli bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak amacına dayalıdır.  Bu 

amacı gerçekleştirmek için fakülte dekanı ya da yetkilendirdiği dekan yardımcısı komisyonun etkili 
çalışması doğrultusunda gerekli önlemleri alır.  
 

Yapılanma Biçimi: Her komisyon amacına uygun olarak bir başkan, başkanın seçeceği bir başkan 
yardımcısı ve yeteri kadar üyeden oluştur.  
 

Atanması: Komisyon başkanı ve üyeleri komisyonun amacına ve çalışma alanı ile ilgili bölüm ve ABD 
başkanlıklarını temsil edebilme ölçütü dikkate alınarak dekan tarafından atanır. Dekan gerekli gördüğü 
durumlarda komisyon başkan ve üyelerinde değişiklik yapabilir. Komisyon başkanı üyeler arasından 

kendisine bir başkan yardımcısı seçebilir. Başkan yardımcısı başkanın olmadığı durumlarda komisyona 

başkanlık yapar ve başkanca verilen diğer görevleri yerine getirir. 

 

Tanımlar:  
Fakülte: Eğitim Fakültesi    
Komisyon: Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile kurulan komisyon 

 

Toplantı ve Karar Verme: Komisyon, sorumlu dekan yardımcısı, komisyon başkanının ya da gerekli 

görülmesi halinde fakülte dekanının talebi üzerine salt çoğunlukla toplanır. Gerekli görülen durumlarda 
fakülte dekanı ya da dekan yardımcısı komisyona başkanlık eder. Kararlar salt çoğunlukla alınır. 
Kararın bir örneği gereği için dekanlık makamına sunulur.  
 

Komisyonun Fakülte Sıradizinsel Yapılanmasındaki Konumu 

Eğitim Fakültesi içerisinde yer alan komisyonlar, yönergelerindeki görevleri yerine getirirken 
yalnızca dekanlık makamına karşı sorumludur.  

· Bölüm başkanlıkları, komisyonların yetki alanına giren işlemlerin komisyon tarafından 
zamanında yerine getirilebilmesi için ilgili belgeleri süresi içerisinde komisyona iletilmek üzere 
dekanlık makamına zamanında iletmekle yükümlüdür.  

· Komisyon başkanlıkları, aldıkları kararları ilgili bölüm ya da birimlerce uygulanmaya 
konulmak üzere dekanlık makamına iletmekle yükümlüdür. 

· Bölüm başkanlıkları komisyon kararlarının etkili ve zamanında uygulamaya aktarılmasından 
birinci derecede sorumludur. 

 

Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Her komisyon, kuruluş amacına uygun olarak tanımlanmış görevleri 
yerine getirmekle yükümlüdür. Komisyon görev ve yetkileri ile ilgili yönerge fakülte yönetim 
kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.  
Komisyon tanımlanan bu görevleri yerine getirmek üzere dekan adına yetkili olup, görevi ile ilgili bilgi 
ve belgeleri ilgili kişi ve yetkililerden talep etme hak ve sorumluluğuna sahiptir. Bölüm başkanları 
komisyon tarafından talep edilen belge ve bilgilerin bölüm temsilcileri aracılığı ile komisyona 
sağlanmakla yükümlüdürler. Komisyon yasalarla tanımlanmış gizlilik gerektiren belge ve bilgileri talep 
edemez.   

 

 

 

 

YAZIŞMA KURALLARI 
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Eğitim Fakültesi bünyesinde oluşturulmuş olan komisyonlar, yazışma işlemlerini aşağıdaki kurallar 

doğrultusunda gerçekleştirir: 
a. Komisyon sıradizinsel yapılanması: 

 
b. Komisyon yazışmaları dekanlık tarafından komisyonlar için tahsis edilmiş bir komisyon 

sekreterliği aracılığı ile yapılır. 
c. Bölümlerin komisyonlarla yapacağı yazışmalarda aşağıdaki yol izlenir: 

 
d. Komisyon başkanlığından bölüm başkanlıkları ya da diğer birimlere yönelik yazışmalarda 

aşağıdaki yol izlenir: 

 
e. Komisyon Sekreterliği: Dekanlık tarafından görevlendirilen komisyon sekreterliğinin görevleri 

şunlardır: 
1. Her komisyon için ayrı bir yazışma dosyası oluşturur ve her yazışmaya bir sıra numarası verir, 
2. Komisyon başkanlığınca yapılan toplantıların duyurusunu yapar ve toplantı tutanağını 

raporlaştırır, 
3. Komisyon üyeleri tarafından, sorumlu oldukları bölümlerden getirdikleri bilgi ve belgeleri 

komisyon başkanı ya da sorumlu dekan yardımcısına iletir, 
4. Komisyonca alınan kararların gereği için gerekli yazışmaları yürütür, 
5. Komisyon başkanı ve dekanlıkça verilen diğer işlemleri yapar, 
6. Komisyon başkanlığına ait evrakların korunmasından birinci derecede sorumludur. 
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T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

DERS PROGRAMI VE SINAV KOMİSYONU GÖREVLERİ 

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 

Amaç  
Madde 1 

Bu komisyonun amacı, lisans ders ve sınav programlarının hazırlanmasına ilişkin kuralları 
düzenlemektir. 
 

Kapsam  

Madde 2 

Bu komisyon, lisans ders ve sınav programları ile ilgili uyulması gereken ilke ve kuralları kapsar. 
 

Dayanak 

Madde 3 

Komisyon, Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10.maddesinin a bendine dayanılarak kurulmuştur. 
 

Tanımlar  
Madde 4 

Bu belgede geçen 

a.Birim: Eğitim Fakültesi bünyesindeki  akademik ve idari birimleri, 

b.Ders Programı ve Sınav Koordinatörlüğü Komisyonu Üyesi: Bölüm görüşü alınarak Eğitim 
Fakültesi Dekanlığı tarafından görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi 
ifade eder. 

 

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı 
Madde 5  
a.  Komisyonun çalışmalarına başkanlık eder, 
b. Eğitim Fakültesi’nin lisans ders ve sınav programının hazırlanmasından ve dekanlığa iletilmesinden 

sorumludur, 

c. İlgili birim tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara  uyacağını kabul 
ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında  bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden 

kendileri sorumlu olur, 

d. Lisans ders ve sınav programının etkili bir biçimde planlanmasından ve zamanında teslim 

edilmesinden sorumludur,  

e.  İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür. 
 

Komisyon Başkanının Yetkileri ve Sorumlulukları 
Madde 6 

Dekanlık adına, lisans ders ve sınav programlarının hazırlanması ile ilgili işlemleri ve yönetsel süreçleri 
yönetmekle/yürütmekle yetkilidir. Ders ve sınav komisyonu yöneticisi, dekan tarafından yetkili kılınan 
bir dekan yardımcısı olup ders ve sınav komisyonunun eylem ve işlemlerinden birinci derecede sorumlu 
ve yetkili kişidir.   
 

Komisyon Üyeleri ve Görev Tanımları 
Madde 7 

a. Komisyon başkanı tarafından belirlenen görevleri yerine getirirler, 
b. Her eğitim-öğretim yılı, yarıyıl başlarında lisans ders programlarını hazırlar ve dekanlığa sunarlar, 

c. Her yarıyıl için lisans derslerinin yarıyıl içi, yarıyıl sonu, bütünleme ve tek ders sınav programlarını 
hazırlar ve Dekanlığa sunarlar. 
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Komisyon Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 8 

Üyeler, bölümlerin görüşleri alınarak dekanlık tarafından atanır. Bölüm yetkilileri, kendi bölümlerini 
temsil eden komisyon üyesinin bu kurallara uygun davranmasından sorumludur ve bu amaçla gerekli 
önlemleri alır.    
 

Ders Programını Hazırlama İlkeleri 
Madde 9 

a. Ders programı, her eğitim-öğretim yılında, lisans programlarının güz ve bahar dönemi için 
hazırlanır, 

b. Komisyon üyeleri, ilgili bölümlerden güz dönemi için bir önceki eğitim-öğretim yılının haziran 
ayının sonuna kadar; bahar yarıyıl ders programı için akademik takvimde ilan edilen kayıt yenileme 

ve derse yazılma tarihinden 1 (bir) ay önce ders programı hazırlanacak döneme ait ders isimlerini ve 
öğretim elemanı görevlendirmelerini alır, 

c. Birinci öğretim programında dersler 08.00- 17.00 saatleri arasında yer alır, 
d. İkinci öğretim ders saatleri 17.00-23.00 arasıdır, 
e. Dersler eğitimde yeniden yapılanma süreci kapsamında 50 dakika olarak planlanır ve saat başlarında 

başlatılır, 
f. Dersler haftanın 5 iş gününe mümkün olduğunca eşit dağıtılır, 
g. Programda teorik bir ders, aynı günde en fazla 3 saat yer alabilir, 

h. ÜSD dersi alan sınıflara, I. öğretimde çarşamba ve cuma günleri 13.00-17.00 saatleri arasına ve II. 
öğretimde aynı günlerin 19.00-23.00 saatleri arasına ders yazılmaz, 

i. Ders çakışmalarını önlemek amacıyla mümkün olduğunca, 1. ve 3. sınıflara öğleden önce, 2. ve 4. 
sınıflara ise öğleden sonra ders planlanır, 

j. İdari görevi olan öğretim elemanlarına, rutin yapılan toplantı (fakülte yönetim kurulu, fakülte kurulu, 

eğitimde yeniden yapılanma toplantısı gibi…) saatlerinde ders konulmaz. Bunun haricinde 

mazeretleri dekanlıkça uygun bulunan öğretim elemanlarının mazeretli oldukları gün/günler dikkate 
alınarak ders programı hazırlanır, 

k. Hazırlanan programlar ait oldukları dönemin kayıt yenileme ve derse yazılma tarihinden en az iki 

hafta önce dekanlığa yazılı olarak teslim edilir. Ders görevlendirmelerindeki gecikmelerden 
komisyon sorumlu değildir. 

  

Sınav Programı Hazırlama İlkeleri 
Madde 10   
a.  Sınav programı, her yarıyıl için yarıyıl içi sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders 

sınavı için hazırlanır, 
b. Komisyon üyeleri, bağlı oldukları bölümlerden sınav programı hazırlanacak dönemde açılan ders 

isimlerini ve her derse ait öğrenci sayılarını alır,  
c.  Kocaeli Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesine 

göre bir programın aynı sınıfına bir günde, 2’den fazla sınav konulamaz, 
d. Sınavlar, rektörlükçe/dekanlıkça ilan edilen akademik takvimde belirtilen günlere mümkün 

olduğunca eşit dağıtılır, 
e.  Mazeretleri dekanlıkça kabul edilen öğretim elemanlarına, mazeretleri olan gün ve saatte sınav 

konulmaz, 

f.  I. öğretim sınavları 09:00-17:00 saatleri arasına, II. öğretim sınavları ise 17:00- 23:00 saatleri arasına 
konulur, 

g. Çakışmaları önlemek amacıyla aynı oturumda, herhangi bir bölümün/programın birden fazla sınavı 
olamaz, 

h.  Sınav oturumları 70 dakika sınav ve 10 dakika ara olacak şekilde düzenlenir, 
i. Komisyon başkanı sınavlarda görev yapacak gözetmen listesini dekanlıktan talep eder. Gözetmenlik 

görevleri, I. ve II. öğretimde eşit dağıtılacak şekilde komisyon tarafından belirlenir, 
j.  Hazırlanan sınav programı, dekanlığa akademik takvimde belirtilen sınav tarihinden üç hafta önce 

teslim edilir. 
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Uygulama ve Yaptırım  
Madde 11 

Eğitim Fakültesi bölümleri ve ilgililer, yukarıda yer alan ilkelere uyulmayan tüm durumlarda şu 
yaptırımlarda bulunurlar: 

a.  Komisyon üyesi/üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır, 
b. Komisyon üyeleri, dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara 

uyacağını kabul ve taahhüt ederler. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel 
işlemlerden kendisi sorumludurlar. 

 

Diğer Konular 

Madde 12 

Bu belgede sözü geçen komisyon görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda kabul 
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 

Komisyon Üyeleri: 
Komisyonun Adı: Ders Programı ve Sınav  
Üyeler Adı ve Soyadı 
Sorumlu Dekan Yardımcısı  

Başkan  

Üye (İlköğretim)  

Üye(BÖTE)  

Üye (Eğitim Bilimleri)  

Üye (Türkçe Eğitimi)  

Üye (Yabancı Diller )  

Komisyon Yazılım Görevlileri   

Üye (Özel Eğitim)  
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T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA, KALİTE SÜRECİ VE BURS KOMİSYONU 
GÖREVLERİ 

  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  
Madde 1 

Bu komisyonun amacı, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans programlarının, Eğitimde Yeniden 
Yapılanma ve Kalite Süreci kapsamında alınan kararlar ve yapılan düzenlemelere ilişkin uyumunu 
izlemek, öğrenci bilgi sisteminde eğitim programlarının bilgi paketi olarak öngörülen nicelik ve 

nitelikte yer almasını sağlamaktır. Ayrıca Eğitim Fakültesi öğrencilerine sağlanan burs ve yardım 
amaçlı işlemleri yürütmek de amaçlar arasındadır. 
 

Kapsam  

Madde 2 

Bu komisyon, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans programlarının, Eğitimde Yeniden 

Yapılanma ve Kalite Süreci kapsamında alınan kararlar ve yapılan düzenlemeler ile uyumunu izler ve 

öğrenci bilgi sisteminde eğitim programlarının bilgi paketi olarak öngörülen nicelik ve nitelikte yer 
almasını sağlayıcı etkinlikleri kapsar. Ayrıca, Eğitim Fakültesi öğrencilerine verilecek burs ve diğer 
yardımlarla ilgili ilke ve kuralları belirler. 

 

Dayanak 

Madde 3 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10.maddesinin a bendine dayanılarak kurulmuştur. 
 

Tanımlar  
Madde 4 

Bu belgede geçen; 
a. Birim: Eğitim Fakültesi bünyesindeki  akademik ve idari birimleri,  

b. Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci Fakülte Koordinatörü: Dekanlık tarafından 
görevlendirilerek rektörlüğe bildirilen kişiyi ifade eder, 

c. Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci ve Burs Komisyon Üyesi: Bölüm görüşü alınarak 

Eğitim Fakültesi Dekanlığınca görevlendirilen ve akademik birimlere resmi yazı ile bildirilen 
sorumlu kişiyi tanımlar, 

d. Mezuniyet Alt Komisyonu: Komisyon başkanının önerisi ve dekan onayı ile öğrenci mezuniyet 
tören ve işlemlerini yürütmek üzere oluşturulmuş komisyondur, 

e. Burs İsteklerini Değerlendirme İlkeleri: Fakülte dekanlığına ya da fakülteye verilen burs 
işlemlerini değerlendirir (Ek 1). 

 

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı 
Madde 5  
a. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Sürecine uygun olarak akademik birimlerle ilişkili 

düzenlemeleri yapma ve birimlerin bilgi ve görüşlerini doğrudan dekan ile paylaşmakla sorumludur. 
b. Rektörlük ve dekanlık tarafından gönderilen resmi yazı doğrultusunda, birimlerin belirtilen 

sorumluları ile görüşme, öneri alma ve Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci web 
sayfasında gerekli kontrolleri yapma ve konu hakkında uyarıda bulunma yetkisine sahiptir. 

c. Komisyon üyeleri, ilgili birim tarafından görevlendirildikleri andan itibaren bu belgede yer alan 

kurallara uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Belirtilen kurallara uyulmadığında  bütün hukuki ve 
yönetimsel işlemlerden doğrudan sorumludurlar. 

d. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Sürecinin etkili bir şekilde işlemesinden ve zamanında 
tamamlanmasından sorumludur. 

e.  Mezuniyet töreni ile ilgili tüm süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden ve zamanında 

tamamlanmasından sorumludur. 
f.   Fakülte ile ilgili burs işlerini yürütür. 
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g.  İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür. 
 

Komisyon Başkanının Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 6 

Dekanlık adına Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci ile ilgili işlemleri ve Eğitimde Yeniden 
Yapılanma ve Kalite Sürecine ait yönetsel süreçleri yürütmekle yetkilidir. Dekanlık tarafından yetkili 
kılınan bir dekan yardımcısına karşı sorumludur. Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci ve Burs 
Komisyonun eylem ve işlemlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkili kişidir.   
 

Komisyon Üyeleri ve Görev Tanımı 
Madde 7   

a. Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci ve Burs Komisyonunun her üyesi sorumlu oldukları 
akademik birimlerin rektörlük tarafından belirlenen EYYK takvimi kapsamında süreçlerinin 
koordinasyonundan ve gerekli bilgilerin komisyon başkanına iletilmesinden, 

b. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci takviminde belirtilen işlerin zamanında 
tamamlanmasından, 

c. Bölüm/program/anabilim dalında dönem başları ve yılsonunda web sayfası üzerinde öğretim 
elemanlarınca yapılması gereken düzenlemelerin kontrol edilmesinden sorumludur, 

d. Komisyon üyesi, bölümü ile ilgili mezuniyet tören ve işlemlerinin yürütülmesi sürecinde, mezuniyet 
alt komisyonuna gerekli bilgi ve belge desteğinin sağlanmasından sorumludur.  

 

Mezuniyet Alt Komisyonunun Görev ve Yetkisi 
Madde 8 

Mezuniyet alt komisyonunu mayıs ayının 1. haftası toplayarak, dekanlıktan gelen bilgi ve belgeler 
doğrultusunda birimlerden, mezuniyet töreninde görev alacak akademik ve yönetsel çalışanların 
saptanması ve kutlama eşgüdümünün oluşturulması, işlemlerin yürütülmesini sağlamak.  
 

Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 9 

Üyeler akademik birim görüşü alınarak dekanlık tarafından atanır. İlgili birim yöneticisi kendi 
komisyon üyesinin bu kurallara uygun davranmasından sorumludur ve bu amaçla gerekli önlemleri alır. 
 

Uygulama ve Yaptırım  
Madde 10 

Eğitim Fakültesi yönetim birimleri ve Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci ve Burs Komisyonu 

yukarıda yer alan ilkelere uyulmayan tüm durumlarda şu yaptırımlarda bulunur: 
a. Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci Komisyonu, akademik ve idari birimlerdeki sorumlu 

olan kişileri sözlü ve yazılı olarak uyarma, 
b. Dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul ve 

taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendisi 
sorumludur. 

 

Diğer Konular 

Madde 11 

Bu belgede sözü geçen komisyon görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunda kabul 

edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Komisyon Üyeleri 
Komisyonun Adı: Eğitimde Yeniden Yapılanma, Kalite Süreci ve Burs  
Üyeler Adı ve Soyadı 
Sorumlu Dekan Yardımcısı  

Başkan  

Üye (İlköğretim)  

Üye (Eğitim Bilimleri)  
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Üye (Türkçe Eğitimi)  

Üye (Yabancı Diller Eğitimi)  

Üye (BÖTE)  

Üye (Özel Eğitim)  
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EK 1 

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

BURS İSTEKLERİNİ DEĞERLENDİRME İLKELERİ 

 

 

Burs Başvurusu 
Madde 1 - Burs almak isteyen öğrenciler, KYK Genel Müdürlüğü’nce gönderilen burs başvuru 
formlarını belirtilen süre içinde doldurarak bölüm sekreterliklerine bırakırlar, 
Sağlık Kültür Daire Başkanlığı tarafından fakülteye ayrılan “yemek bursu” için duyuru yapılır ve 

başvurular için formlar doldurularak bölüm sekreterliklerine bırakılır. Anabilim dalı başkanı ve 
danışmanların önerileri dikkate alınarak seçim yapılır. 
Sağlık Kültür Daire Başkanlığı tarafından fakülteye ayrılan “çalışma karşılığı bursu” için fakülte burs 

komisyonu tarafından hazırlanan burs başvuru formu doldurulur ve mülakata alınmak kaydıyla seçim 
yapılır. 
TEV bursu için başvuru tarihleri duyurulur, öğrenci vakıf yönergesine uygun olarak başvuru yapar ve 
formları öğrenci işlerine teslim eder. TEV yetkilisinin belirttiği gün ve tarihte burs komisyonu başkanı, 
üyeleri ve TEV yetkilisinin eşliğinde mülakat sınavı yapılarak belirlenen kontenjan çerçevesinde 
öğrenci seçilir. 
 

Belge İsteme 
Madde 2 - Öğrenci, kendisinden istenen belgeleri beyanına uygun olarak belirtilen süre içinde burs 
komisyonuna vermekle yükümlüdür. 
 

Belge İncelemesi 
Madde 3 - Öğrencilerden alınan belgeler burs komisyonunca belirlenen esaslara göre incelenir ve 
uygun bulunanlar işleme konulur. 
 

Komisyonca Burs Verileceklerin Değerlendirilmesi 
Madde 4 - Kurumca burs verilecek öğrenciler; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik durumu ile 
öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte yükseköğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türü, 
ara sınıfta ise yılsonu başarı durumu dikkate alınarak her yıl komisyonca belirlenen kıstaslar Ek 1 
doğrultusunda değerlendirilir. 
Öğrenim kredisi, farklı bir kurumdan burs almakta olan öğrenciler değerlendirme sürecine öncelikle 
alınmaz. Özel bir durum söz konusu olduğunda komisyon, danışmanı eşliğinde durumu değerlendirerek 

sürece dahil edilebilir. 

 

Belge ve Durum Araştırması 
Madde 5- Komisyon gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını 
araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun 

tespit edilmesi halinde bursun kesilmesine yönelik işlem başlatılabilir. 
 

Burs Verilmeyecek Öğrenciler 
Madde 6 - KYK bursu 

a.  Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere, 
b. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10’uncu maddesine  göre burs verilen 

öğrenciler  hariç  olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2’nci maddesi kapsamında yer alan kamu 
kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere, 

c. Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte 
çalışan veya gelire sahip olan öğrencilere, 

d. Burs isteğinde bulunduğu tarihte, okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere, 
e. Yabancı uyruklu öğrencilere, 
g. Ek süre öğrenim gören öğrencilere, 
h. Bu yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere burs verilmez. 
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Bursun Tahsili 
Madde 7 - Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya 
çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibarıyla bursu kesilir. Bu tarihten 

sonra ödenen KYK burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir. 
Öğrencinin vefatından sonra hesabına yatan KYK bursları kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı 
kapatılır. 
KYK bursu alan öğrencinin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıllık bekleme süresinden 

sonra almadığı bursları kurum hesabına aktarılır ve öğrenci hesabı kapatılır. 
 

Burs Verilmesi ve Süresi 
Madde  8 - KYK ve TEV bursu öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir 
durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince 
verilir. 

Yemek ve çalışma karşılığı olan burslar her yıl yeniden değerlendirilerek öğrenciye verilir. Prensip 
olarak bir yıl bu burslardan birini alan öğrencinin ikinci kez almaması önerilir. Ancak özel durumlar 
komisyonca değerlendirmeye alınır. 
 

Burs Verilmesi ve Süresi 
Madde  9 - KYK ve TEV bursu öğrenciye; öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir 
durumunun olmaması koşuluyla, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince 
verilir. 

Yemek ve çalışma karşılığı olan burslar her yıl yeniden değerlendirilerek öğrenciye verilir. İlke olarak 
bir yıl bu burslardan birini alan öğrencinin ikinci kez almaması önerilir. Ancak özel durumlar 
komisyonca değerlendirmeye alınır. 
 

Madde 9-  Bursun Kesilme Durumları 
a.  Başarısızlık Sebebiyle Bursun Kesilmesi: KYK ve TEV bursunda fakülte bilgisine başvurulur ve 

başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir. 
Bursu kesilen öğrencilere, burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir. 

 

b.  Öğretim Kurumundan Ayrılma, İzin Alma veya Kayıt Dondurma Halinde Bursun Kesilmesi: 
Burs almakta olan öğrenci, öğretim kurumundan ayrıldığında bursu kesilir. Öğretim kurumundan en 
az bir yarıyıl izin alan veya kayıt donduran öğrencinin bursu, kuruma durumunun bildirildiği tarihi 
takip eden ödeme döneminden itibaren kalan süre kadar kesilir. Öğrencinin yeniden öğrenimine 
başladığını belgelendirmesi halinde KYK bursu ödenmesine devam edilir. Öğrencinin alamadığı 
bursu normal öğrenim süresinden sonra verilir. TEV bursu bu durumda kesilir. 

 

c.  Vazgeçme Halinde Bursun Kesilmesi: Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği 
tarihten itibaren kesilir ve bir daha burs verilmez. 

 

d. Kesin Hükümle Mahkum Olma Halinde Bursun Kesilmesi: Herhangi bir suçtan dolayı haklarında 

altı ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanların (cezası tecil 
edilenler hariç) bursları kesilir. 

 

e.  Öğretim Kurumlarınca Disiplin Cezası Verilenlerin Burslarının Kesilmesi: Öğrenim görmekte 
olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih 
itibarıyla kesilir. KYK bursunda verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi 
hâlinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan ödemeler, bu yönetmeliğin 31’inci maddesi 

hükmüne göre tahsil edilir. 
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Eğitim Fakültesi Burs Verme Koşulları 
   

Madde 10-- Kurumlar tarafından belirtilen ilkelere uyulmak kaydıyla, birinci derece dikkate alınacak 
maddeler: 

a. Anne ve /veya babasının vefat etmiş olması, 
b.Anne ve /veya babasının çalışmıyor olması (belge ile ibraz edilmesi kaydıyla), 
c.Kardeş sayısının 3’ten az 6’dan fazla olmaması, 
d.Kendisi ve kardeşlerinin bekar ve çalışmıyor olması (belge ile ibraz edilmesi kaydıyla), 
e. Kendisi dahil kardeşlerinin en az ikisinin il dışında öğrenim görüyor olması, 
f.Tüm çocukların eğitim görüyor olması, 
g.KYK bursu almıyor olması, 
h.KYK kurumlarında barınmıyor olması, 
ı.Özel yurt ya da evde kalanların 200 TL üzerinde ücret ödemiyor olması, 
i.Aile gelirinin asgari ücret ve altında olması, 
k.Aile gelirinin tüm çocukları okutmaya yetmiyor olması, 
l.Ailenin oturduğu evin kira olması ve kiranın aile gelirini zorlayıcı olması, 
m. Ailede ya da kendisinde engel olup olmadığı dikkate alınır, 
n. Farklı bir kurumdan burs almıyor olması, 
o. Ailede emekli varsa hangi kurumdan olduğu açık bir şekilde sorgulanır. 
 

İkincil derecede dikkate alınacak maddeler 

p. Sigara içmiyor olması, 
r. Cep telefonunun sadece ihtiyacını giderecek nitelikte olması, 
s. Ailenin arabasının olmaması ya da 10 yıldan daha eski bir araca sahip olması, 
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T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ  
ERASMUS KOMİSYONU GÖREVLERİ 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  
Madde 1 

Bu komisyonun amacı; Erasmus öğrenim ve ders verme hareketliliğine ilişkin kuralları düzenlemektir. 
 

Kapsam  

Madde 2 

Bu komisyonun görev kapsamı, Erasmus öğrenim ve ders verme hareketliliği ilgili uyulması gereken 
kurallardır. 
 

Dayanak  

Madde 3 

Avrupa Komisyonu’nun belirlediği ve Erasmus Üniversite Beyannamesinde yer alan ilkeler, Avrupa 
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Erasmus 
Uygulama El Kitabı’nda belirlenen şartlar, uluslararası anlaşmalar ve ilgili YÖK mevzuatları bu 
yönergenin dayanağını oluşturur. 
 

Tanımlar  
Madde 4 

Bu belgede geçen, 
a. Birim: Eğitim Fakültesi bünyesindeki  akademik ve idari birimleri, 

b. Topluma Hizmet Uygulaması ve Eğitim Koordinatörlüğü Komisyonu Üyesi: Bölüm görüşü 
alınarak Eğitim Fakültesi Dekanlığınca görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile bildirilen 
sorumlu kişiyi ifade eder. 

 

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı 
Madde 5  
a.   Komisyonun çalışmalarına başkanlık eder, 
b. Rektörlük Erasmus birimince belirlenen programın öngörülen fakülte Erasmus programındaki 

öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek,  
c.   Erasmus işlemlerini bölüm Erasmus temsilcilerinin zamanında yapmalarını sağlamak için gerekli 

önlemleri almak,  

d. Yurt dışındaki üniversitelerle Erasmus anlaşmaları yapmak için gerekli girişimlerde bulunmak, 

yapılmış anlaşmaları güncellemek, 
e.   İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütmek. 

 

Komisyon Başkanının Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 7  

Dekanlık adına Erasmus öğrenim ve ders verme hareketliliği ile ilgili işlemleri ve bu sürece ait yönetsel 
süreçleri yönetmek ve yürütmekle yetkilidir. Erasmus komisyonu başkanı dekan tarafından yetkili 
kılınan bir dekan yardımcısı, Erasmus komisyonunun eylem ve işlemlerinden birinci derecede sorumlu 
yetkili kişidir.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Görev Tanımı 
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Madde 8 
a. Erasmus komisyon yöneticisi, ilgili birim tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer 

alan kurallara  uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında  bütün hukuki ve 

yönetimsel işlemlerden kendisi sorumludur. 

b. Erasmus öğrenim ve ders verme hareketliliği sisteminin yürütülmesinden sorumludur.  
c. İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür. 
 

Üyelerin Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 10 

Üyeler bölüm görüşü alınarak dekanlık tarafından atanırlar. Bölüm yetkilileri, bölümü temsil eden 
komisyon üyesinin bu kurallara uygun davranmasından sorumludurlar ve bu amaçla gerekli önlemleri 
alırlar. 

 

Görev Tanımı 
Madde 11 

Komisyon üyeleri, kendi bölümleri ile ilgili ikili anlaşmaları yaparak Erasmus programı başvuru 
sürecinde yurt dışına gidecek ve yurt dışından gelecek öğrencilere destek sağlarlar. Yurt dışına gidecek 
öğrenci seçimi gerçekleştikten sonra karşı kuruma öğrenci ile ilgili bilgileri iletir ve öğrenci gitmeden 
önce öğrenim anlaşması ve tanınma belgelerini hazırlar. Öğrenci program sonunda Türkiye’ye 
döndükten sonra öğrenciden gerekli belgeleri alır ve denklik belgelerini hazırlayıp öğrenci işlerine ve 
uluslararası ilişkiler birimine gönderirler. 
 

Uygulama ve Yaptırım  
Madde 12 

Eğitim Fakültesi bölümleri ve ilgililer yukarıda yer alan ilkelere uyulmayan tüm durumlarda şu 
yaptırımlarda bulunurlar: 
a. Toplantılara 3 kez katılmayan komisyon üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır, 
b. Üyeler, dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını 

kabul ve taahhüt ederler. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel 
işlemlerden kendileri sorumludurlar. 

 

Diğer Konular 

Madde 13 

Komisyon üyeleri komisyonla ilgili konuları görüşmek için ayda 1 kez toplanırlar.  

 

Madde 14 

Bu belgede sözü geçen komisyonun görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda 

kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 

Komisyon Üyeleri 
Komisyonun Adı: Erasmus  
Üyeler Adı ve Soyadı 
Sorumlu Dekan Yardımcısı  

Başkan  

Üye (İlköğretim)  

Üye (BÖTE)  

Üye (Eğitim Bilimleri)  

Üye (Türkçe Eğitimi)  

Üye (Yabancı Diller)  

Üye (Özel Eğitim)  
 

 

 

Komisyonun Adı: ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ALT 
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KOMİSYONLARI 
Bölüm Adı: Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 

Fakülte ve Bölüm 
Koordinatörü  

 

Üye  

Üye  

Üye  

Bölüm Adı: İlköğretim Bölümü 
Bölüm Koordinatörü  

Üye  

Üye  

Üye  

Bölüm Adı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
 Bölüm Koordinatörü  

Üye  

Üye  

Üye  

Bölüm Adı: Eğitim Bilimleri Bölümü 
 Bölüm Koordinatörü  

Üye  

Üye  

Üye  

Bölüm Adı: Türkçe Eğitimi Bölümü 
 Bölüm Koordinatörü  

Üye  

Üye  

Üye  

Bölüm Adı: Özel Eğitim Bölümü 
 Bölüm Koordinatörü  
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T.C.KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ KOMİSYONU GÖREVLERİ 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  
Madde 1   
Bu komisyonun amacı, Farabi değişim programının Eğitim Fakültesi’ndeki işleyişinin etkili ve verimli 

bir biçimde gerçekleşmesini sağlamaktır. 
 

Kapsam  

Madde 2   
Bu komisyon, Farabi Değişim Programı ile ilgili uyulması gereken ilke ve kuralları kapsar. 
 

Dayanak 

Madde 3  

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10. maddesinin a bendine dayanılarak kurulmuştur. 
 

Tanımlar  
Madde 4  

Bu belgede geçen, 

a. Birim: Eğitim Fakültesi bünyesindeki  akademik ve idari birimleri, 

b. Farabi Koordinatörlüğü Komisyonu Üyesi: Bölüm görüşü alınarak Eğitim Fakültesi Dekanlığınca 

görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi ifade eder. 
 

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı 
Madde 5   
a. Komisyonun çalışmalarına başkanlık eder, 
b.Eğitim Fakültesi’nin Farabi Değişim Programının uygulanmasından ve dekanlığa bu konuda bilgi 

verilmesinden sorumludur, 

c.Eğitim Fakültesinde Farabi Değişim Programıyla ilgili görevlerin etkili bir biçimde yürütülmesinden 
ve zamanında teslim edilmesinden sorumludur,  

d.İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür. 
 

Komisyon Başkanının Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 6 

Dekanlık adına, Farabi Değişim Programı ile ilgili işlemleri ve yönetsel süreçleri 
yönetmekle/yürütmekle yetkilidir. Farabi Komisyonu yöneticisi, dekan tarafından yetkili kılınan bir 
dekan yardımcısı olup Farabi Komisyonunun eylem ve işlemlerinden birinci derecede sorumlu ve 
yetkili kişidir.   
 

Komisyon Üyeleri ve Görev Tanımları 
Madde 7 

d. Üyeler bölüm görüşü alınarak dekanlık tarafından atanırlar. Bölüm yetkilileri, kendi bölümlerini 
temsil eden komisyon üyesinin bu kurallara uygun davranmasından sorumludurlar ve bu amaçla 
gerekli önlemleri alırlar. 

e. Komisyon başkanı tarafından belirlenen görevleri yerine getirirler. 
f. Her eğitim-öğretim yılı başında Farabi Programına yönelik çalışma takvimi hazırlayarak dekanlığa 

sunarlar. 

g. Her eğitim-öğretim yılı başında bölümlerin Farabi kontenjanlarını belirleyerek komisyondan 
sorumlu dekan yardımcısına sunarlar. 

 

 

 

 

Uygulama ve Yaptırım  
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Madde 8 

Eğitim Fakültesi bölümleri ve ilgililer, yukarıda yer alan ilkelere uymadığı takdirde, dekanlık aşağıdaki 

yaptırımları uygulayabilir: 
a.  Komisyon üyesi/üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır, 
b. Üyeler, dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını 

kabul ve taahhüt ederler. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki işlemlerden kendileri 
sorumludurlar. 

 

Diğer Konular 

Madde 9  

Bu belgede sözü geçen komisyonun görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunda 

kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 

Komisyon Üyeleri: 

Komisyonun Adı: Farabi Koordinatörlüğü Komisyonu 
Üyeler Adı ve Soyadı 
Sorumlu Dekan Yardımcısı  

Başkan (BÖTE)  

Üye (Eğitim Bilimleri)  

Üye (Türkçe Eğitimi)  

Üye (İlköğretim)  

Üye (Yabancı Diller)  

Üye (Özel Eğitim)  
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T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNTİBAK VE DENKLİK 
KOMİSYONU GÖREVLERİ 

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 

Amaç  
Madde 1  

Bu komisyonun amacı, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne yatay geçişle gelmiş ya da YÖK 
tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanların 
başarılı oldukları derslerden muafiyet ve intibakına ilişkin esasları düzenlemektir.  
 

Kapsam  

Madde 2 

Bu komisyon, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne yatay geçişle gelmiş ya da YÖK tarafından 
denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin yatay geçişi, 
intibakı ve muafiyeti ile ilgili ilkeleri ve kuralları kapsar. 
 

Dayanak 

Madde 3- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10. maddesinin a bendine dayanılarak 
kurulmuştur. 
 

Tanımlar  
Madde 4  

Bu belgede geçen, 
a.  Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 
b. İntibak ve Denklik Komisyonu Başkanı: Bölüm görüşü alınarak Eğitim Fakültesi Dekanlığınca 

görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile bildirilen yönetici konumdaki sorumlu kişiyi ifade eder.  
c. İntibak ve Denklik Komisyonu Üyesi: Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından görevlendirilen ve 

bölümlere resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi ifade eder. 
 

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı 
Madde 5   
a. Dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul 

ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden 
sorumludur, 

b. Dekan ya da ilgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür, 
c. Komisyonu toplantıya çağırır ve toplantı çalışmalarına başkanlık eder, 
d. Gerektiğinde üyelere yönerge çerçevesinde görevler verir, 
e.  Eğitim Fakültesi’nin yatay geçiş, intibak ve muafiyet başvuru evraklarını alıp dosyaların komisyon 

üyelerince incelenmesini ve değerlendirilmesini sağlar, 
f.  Yatay geçiş, intibak ve muafiyet için başvuran öğrencilerin başvurularını belirlenen ilkeler 

doğrultusunda değerlendirerek asil ve yedek öğrenci listesinin hazırlanmasını sağlar ve durumu 
dekanlığa bir rapor ile bildirir. 

 

Komisyon Başkanının Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 6 

Dekanlık adına, öğrencilerin yatay geçiş, intibak ve muafiyet işleri sürenin etkin uygulanması ile ilgili 
işlemleri ve yönetsel süreçleri yönetmekle ve yürütmekle yetkilidir. İntibak ve Denklik Komisyonu 

yöneticisi, dekan tarafından yetkili kılınan bir dekan yardımcısına bağlıdır ve ilgili dekan yardımcısı 
işlemlerden birinci derecede sorumlu ve yetkili kişidir.   
Fakülte bölümlerinin 1.sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin dekanlığa verdikleri muafiyet veya intibak 
dilekçeleri doğrultusunda, daha önce okumuş oldukları üniversitelerde almış oldukları derslerin içerik, 
ders saati ve kredileri ile AKTS’lerini inceleyerek, fakülte eğitim-öğretim yönetmeliğine uygunluğunu 
kontrol eder; ölçütlerin uygunluğu saptanırsa öğrenciyi söz konusu derslerden muaf saymak veya 
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intibakını yapmak ile ilgili bir rapor hazırlayarak dekanlığa bildirir. Ayrıca yatay geçiş ile fakülteye 
geçiş yapan öğrencilerin, transkriptlerini inceleyerek fakültenin ilgili bölümlerine intibaklarını yapar. 
 

Komisyon Üyeleri ve Görev Tanımı: 
Madde 7 

h. Dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul 
ve taahhüt ederler. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden 
sorumludurlar, 

i. Komisyon başkanı tarafından belirlenen zaman ve yerde toplantıya katılırlar, 
j. Komisyon başkanı tarafından yönerge çerçevesinde verilen görevleri yerine getirirler, 
k. Komisyon başkanın çağrısı ile her eğitim-öğretim yılının yarıyıl başlarında ve sonlarında yatay 

geçiş, intibak ve muafiyetle ilgili yaşanan sorunları belirlemek üzere toplanarak çözüm önerileri 
sunarlar. 

 

Genel İlkeler, Kontenjan ve Geçişler  

Madde 8 

a. Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki 
diploma programları arasındaki önceden ilan edilen kişi sayısı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş 
yapılabilir. 

b. Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına 
yatay geçiş yapılamaz. 

c. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime 
kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına 
geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. 

d.Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretime sadece ikinci öğretim diploma programlarından yatay 
geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu 
sınıfın ilk yüzde 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, birinci öğretim diploma 
programlarına kontenjan çerçevesinde yatay geçiş yapabilirler. 

e. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş 
yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, 
öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya 
üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin 
diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 

 

Başvuru ve Değerlendirme 

Madde 9   

a. Yatay geçiş başvuruları her yıl akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde istenen belgelerle 
birlikte Eğitim Fakültesi Dekanlığına yapılır, 

b. Başvuru dosyasının fakülte dekanlığına teslim edilmesinden sonra ilgili komisyon tarafından evrakın 
başvuru koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan incelemenin sonuçlanmasından 
sonra başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir, 

c. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili 
yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not 
ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa 
geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak üniversite senatosu 
tarafından belirlenmiş olan ölçütlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır, 

d. Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim 

kurulu kararı üzerine yapılır, 
e. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez, 
f. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerince 
düzenlenen karşılıklar kullanılabilir. Uygulanacak olan karşılık yöntemi üniversite senatosu 
tarafından belirlenir. 
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Sonuçların İlanı ve İntibak Programı  
Madde 10 

a. Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili 
yükseköğretim kurumunun internet sayfası ve duyuru panolarında duyurulur.  

b. Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde 
belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş 
hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer 
öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır. 

c. Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; kontenjan dahilinde her adayın geldiği 
kurumdaki ağırlıklı genel not ortalamasına  (AGNO)  göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.  

d. Başvurunun kontenjandan fazla olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının  (AGNO) eşitliği 
durumunda, ÖSS/YGS/LYS puanlarına da bakılarak, ÖSS/YGS/LYS puanı yüksek olan aday 
sıralamaya alınır. 

e. Yine eşitliğin bozulmaması durumunda sıralamaya hangi adayın alınacağına ilgili 
Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir. 

f.  ÖSS/YGS/LYS sonucuna göre başvuran adaylarla birlikte YÖS,TCS, GRE, ABİTUR, vb. sınavların 

sonucuna göre başvuran  adayların da olması ve AGNO eşitliği ile karşılaşılması 
durumunda  ÖSS/YGS/LYS sonucuna göre başvuran aday öncelikle  tercih edilir.  

g. Sıralama sonucunda; kontenjan kadar asil liste ve en çok bir o kadar da yedek liste ilan edilir. 

h. İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı 
programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla 
veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan 
bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. 

ı. Bu yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp geçiş 
ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 
tarafından yükseköğretim öğrenci veri tabanına (YÖKSİS) işlenir. 

 

İntibak İşlemleri 
Madde 11   

a. Yatay geçiş hakkı kazanan ve kaydı yapılan öğrenciler, geldikleri yükseköğretim kurumunda 
başarılı oldukları derslerden, kesin kayıt oldukları programın öğretim planında yer alan derslere 
içerik ve kredi açısından eşdeğer olan derslerden muaf tutulurlar. Muafiyet işlemleri, Kocaeli 

Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 
ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile olur.  

b. Öğrencilerin intibakları, derslerin başarı notları Kocaeli Üniversitesi Senatosunca belirlenen 

usullere göre Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği not 
sistemine dönüştürülerek yapılır.  

c. İntibak itiraz başvuruları, yatay geçişin yapıldığı yarıyılın ders kayıt dönemi sonuna kadar yapılır, 
itirazlar ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. 

 

Uygulama ve Yaptırım  
Madde 12 

Eğitim Fakültesi bölümleri ve ilgililer, yukarıda yer alan ilkelere uymadığı takdirde, dekanlık aşağıdaki 

yaptırımları uygulayabilir: 
a.  Komisyon üyesi/üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır, 
b. Üyeler, dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını 

kabul ve taahhüt ederler. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden 
kendileri sorumludurlar. 

 

Diğer Konular 

Madde 13   
Bu belgede sözü geçen komisyon görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunda kabul 

edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
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Komisyon Üyeleri 
Komisyon Adı:    İntibak ve Denklik  
Üyeler Adı ve Soyadı 
Sorumlu Dekan Yardımcısı  

Başkan  

Üye (İlköğretim)  

Üye (BÖTE)  

Üye (Eğitim Bilimleri)  

Üye (Türkçe Eğitimi)  

Üye (Yabancı Diller)  

Üye (Özel Eğitim)  
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T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ  
ÖĞRETMEN ADAYI ÖĞRETMENLİK UYGULAMA EĞİTİMİ KOMİSYONUNUN  

GÖREV, YETKİ,  SORUMLULUKLARI VE UYGULAMA İLKELERİ 

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

 

Amaç  
Madde 1  
Bu kurulun amacı, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin bölümlerinin öğretim programlarında yer 
alan Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması I ve II, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi 

derslerinin eğitim-öğretiminin uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili ilkeleri ve kuralları 
düzenlemektir. 
 

Kapsam  

Madde 2 

Bu kurul, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi lisans öğrencilerinin Kocaeli ilindeki okullardaki Okul 
Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması I ve II, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi derslerinin eğitim-

öğretiminin uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili ilkeleri ve kuralları kapsar. 
 

Dayanak 

Madde 3   

Bu yönerge, 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun, Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim 
Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 18’inci 

maddesinin (a) bendine ve Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 
ilgili hükümlerine dayalı olarak hazırlanmıştır.  
 

Tanımlar  
Madde 4 

Bu belgede geçen, 
a.  Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 
b. Öğretmen Adayı Öğretmenlik Uygulama Eğitimi Komisyonu Başkanı: Bölüm görüşü alınarak 

Eğitim Fakültesi Dekanlığınca görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile belirtilen yönetici 
konumdaki sorumlu kişiyi,  

c. Öğretmen Adayı Öğretmenlik Uygulama Eğitimi Komisyonu Üyesi: Eğitim Fakültesi Dekanlığı 
tarafından görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile belirtilen sorumlu kişiyi  ifade eder. 

 

Kurul Başkanı ve Görev Tanımı 
Madde 5   
a. Kurulu toplantıya çağırır ve toplantı çalışmalarına başkanlık eder. 
b. Dekanlıkça görevlendirildiğinden itibaren bu belgede belirtilen kurallara uyacağını onaylar ve 

bunları yüklenir. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün tüzel ve yönetimsel işlemlerden kendisi 
sorumlu olur. 

c. Eğitim Fakültesi’nin Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve   Kurum 
Deneyimi dersleri ile ilgili uygulamaların nitelikli olması için gerekli önlem ve önerileri dekanlığa 
bildirir. 

d. Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi derslerinin etkin 

bir biçimde uygulanmasından sorumludur.  
e. Dekan ya da ilgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür. 
 

 

 

 

 

Komisyon Başkanının Yetki ve Sorumlulukları 
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Madde 6  

Dekan adına, Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi 
derslerinin etkin uygulanması ile ilgili işlemleri ve yönetsel süreçleri yürütmekle yetkilidir. Komisyon 

başkanı, dekanlıkça yetkili kılınan uygulama dersleriyle ilgili işlemlerde birinci dereceden sorumlu ve 

yetkili kişidir. 
 

Komisyon Üyeleri ve Görev Tanımları  
Madde 7 

a. Komisyon başkanı tarafından belirlenen zaman ve yerde toplantıya katılırlar. 
b. Komisyon başkanın çağrısı ile her eğitim-öğretim yılının yarıyıl başlarında ve sonlarında Okul 

Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi derslerinin 

uygulanması sürecinde yaşanan sorunları belirlemek üzere toplanarak çözüm sunarlar. 
c. Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi derslerinin 

uygulama yönlendiricilerinin güncellenmesine yardımcı olurlar. 
d. Uygulama öğretim elemanlarına dönem başlarında Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, 

Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi derslerinin uygulanması süreci hakkında bilgilendirme 
seminerleri verirler. 

e. Uygulama öğretmenlerine dönem başlamadan önce Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, 
Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi derslerinin uygulanması süreci hakkında bilgilendirme 
seminerleri verirler. 

 

Komisyon Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 8  
Üyeler, bölümlerin görüşleri alınarak dekanlıkça atanır. Bölüm yetkilileri, kendi bölüm komisyon 
üyesinin bu kurallara uygun davranmasından sorumludurlar ve bu amaçla gerekli önlemleri alırlar.    
 

A) OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI İLKELERİ 

 

Madde 9 

Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri aşağıdaki esaslar doğrultusunda planlanır, 
programlanır ve yürütülür: 
a.  Kurumlar Arası İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesi: Öğretmenlik uygulamasına ilişkin esaslar,  Millî 
Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ortaklaşa belirlenir. Uygulama 
çalışmaları, sorumlulukların paylaşılması temelinde belirlenen esaslara dayalı olarak, Millî Eğitim 
Müdürlükleri ile öğretmen yetiştiren kurumların eşgüdümünde yürütülür.  
b. Okul Ortamında Uygulama İlkesi: Öğretmenlik uygulamaları, öğretmen adaylarının öğretmeni 

olacağı öğretim düzeyinde, alanlarına uygun gerçek etkileşim ortamından il-ilçe Millî Eğitim 
Müdürlükleri ile fakülte dekanlıkları tarafından belirlenen Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî, özel, 
yatılı-pansiyonlu ve gündüzlü, okul öncesi, ilköğretim, genel ve meslekî orta öğretim, özel eğitim ile 
çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında yürütülür.  
c. Etkin Katılma İlkesi: Öğretmen adaylarının, öğretme-öğrenme ve iletişim süreçlerine etkili bir 
biçimde katılmaları zorunludur. Bunun için, öğretmenlik uygulamasında her öğretmen adayından, bir 
dizi etkinliği bizzat gerçekleştirmesi beklenir. Öğretmen adaylarının; bunları aşamalı olarak, süreklilik 
içinde ve artan bir sorumlulukla yürütmeleri sağlanır.  
Öğretmen adayları; uygulama hazırlığı, uygulama okulunda gözlem, uygulama öğretmeninin 
görevlerine katılma, eğitim-öğretim/yönetim ve ders dışı etkinliklere katılma, uygulama çalışmalarını 
değerlendirme etkinliklerini gerçekleştirirler.  

d. Uygulama Sürecinin Geniş Zaman Dilimine Yayılması İlkesi: Öğretmenlik uygulaması programı; 
planlama, inceleme, araştırma, katılma, analiz etme, denetleme, değerlendirme ve geliştirme gibi 
kapsamlı bir dizi etkinlik bütününden oluşur. Bu etkinliklerin her biri hazırlık, uygulama, değerlendirme 
ve geliştirme aşamalarından oluşmaktadır. Öğretmen adayının, öğretmenlik davranışlarını bu süreçler 
yoluyla istenilen düzeyde kazanabilmesi için fiilen uygulama yapacağı süreden çok daha fazla zamana 
ve çabaya gereksinimi vardır. Bu nedenle öğretmenlik uygulamaları; öğretmen adayına giderek artan bir 

sorumluluk ve uygulama yeterliliği kazandırmak için, en az bir yarıyıla yayılarak programa yerleştirilir.  
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e. Ortak Değerlendirme İlkesi: Uygulama etkinliklerini birlikte tasarlayıp yürüttükleri için öğretmen 
adayının öğretmenlik uygulamasındaki başarı derecesi yeterliliği, uygulama öğretim elemanı ve 
uygulama öğretmenince ayrı ayrı değerlendirilir. Öğretmen adayının öğretmenlik uygulamasındaki 
başarısı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerin fakültenin 

"Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" gereğince birleştirilmesiyle not olarak belirlenir. Uygulama 
öğretim elemanı notları fakülte yönetimine verir.  
f. Kapsam ve Çeşitlilik İlkesi: Öğretmenlik mesleği, ders hazırlığı, dersi sunma, sınıf yönetimi, atölye 

ve laboratuvar yönetimi, okul ve aile mesleği ile ilgili konularda öğrenciye rehberlik yapma, öğrenci 
başarısını değerlendirme, yönetim işlerine ve eğitsel çalışmalara katılma gibi çok çeşitli faaliyetleri 
kapsamaktadır. Ayrıca öğretmenler, çeşitli bölgelerde, farklı olarak ve koşullara sahip genel-meslekî, 
gündüzlü-yatılı, pansiyonlu, şehir ve köy okullarında, müstakil veya birleştirilmiş sınıflarda görev 
yapmaktadırlar. Bu nedenle öğretmenlik uygulaması, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği tüm görev ve 
sorumluluk alanlarını kapsayacak şekil ve çeşitlilikte planlanır ve yürütülür.  
g. Uygulama Sürecinin ve Personelinin Sürekli Geliştirilmesi İlkesi: Öğretmenlik uygulaması 
çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre; öğretmenlik uygulaması süreci ve buna paralel olarak 

uygulamaya katılan personel yeterlilikleri sürekli geliştirilir.  
h. Uygulamanın Yerinde ve Denetimli Yapılması İlkesi: Öğretmenlik uygulamasından beklenen 
yararın sağlanabilmesi; öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması kapsamında yapacakları 
etkinlikleri, öğrencisi bulundukları fakültenin öğretim elemanlarının yakından izleme, rehberlik etme, 
yanlışlarını düzeltme, eksikliklerini tamamlama ve değerlendirme çabaları ile olanaklıdır. Bu nedenle 
öğretmenlik uygulaması, fakültenin bulunduğu il veya ilçelerdeki uygulama okulları ile ilgili 
kurumlarda yapılır. 
 

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulama İlkeleri 
Madde 10 

 

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulama İlkeleri aşağıda belirtilmiştir: 
a. Uygulamanın Yapılması: Okul Deneyimi, Öğretmenlik Uygulaması, Okullarda Gözlem ve Kurum 

Deneyimi derslerinin uygulamasına temel kurallar aşağıda belirtilmiştir.    
b. Okul Deneyimi Derslerinin Zamanı ve Süresi: Okul Deneyimi dersleri, öğretmen yetiştiren lisans 

ve yüksek lisans programlarında belirtilen yıl ve yarıyıllarda, öngörülen süre ve kapsamda belirlenen 
yönerge yöntem ve ilkeleri çerçevesinde yapılır.   

c. Öğretmenlik Uygulamasının Zamanı ve Süresi: Lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretmen 
yetiştiren programlarda öğretmenlik uygulaması, son dönemde haftada bir tam ya da iki yarım gün 
olmak üzere en az bir yarıyıl süre ile yapılır. Öğretmen adayları, bu sürenin en az 24 ders saatini 
bizzat ders vererek değerlendirir. 

d.  Uygulamanın Yeri: Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamaları, fakültenin bulunduğu il veya 
ilçelerdeki uygulama okulları ile ilgili kurumlarda yapılır. İlköğretim kurumlarında görev yapacak 
sınıf ve alan öğretmenleri, olanak ve koşullar elverdiği ölçüde uygulamalarının bir bölümünü köy 
okullarında yaparlar. 

 

Uygulamanın Planlaması, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi 
Madde 11 

a. Fakülte uygulama eşgüdümcüsü, öğretmenlik alanlarına göre öğretmen adayı sayılarını her öğretim 
döneminin başında ilgili bölüm ve anabilim dalı başkanı ile işbirliği yaparak belirler. 

b. İl-ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu olarak seçilebilecek 
okulların müdürleri ile iş birliği yaparak, uygulama okullarını ve her okulun öğretmen adayı 
kontenjanını, öğretmenlik alanları itibarıyla belirler. 

c. İl-ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü uygulama koordinatörü ile fakültelerin uygulama koordinatörleri bir 
araya gelerek, uygulama okullarının ve uygulama kontenjanlarının, öğretmenlik alanları itibariyle 
fakültelere dağılımını yaparlar.   

d.  Fakülte uygulama koordinatörü, bölüm uygulama koordinatörleri ile işbirliği yaparak, kendi 
fakültelerindeki her uygulama öğretim elemanına düşen öğrenci sayısı 15’i geçmeyecek şekilde 
öğretmen adaylarının gruplarının ve her grubun sorumlu öğretim elemanını belirler. 



 

114 

 

114 

e.  Fakülte uygulama koordinatörü, kendilerine ayrılan uygulama sayılarını dikkate alarak, uygulama 
öğretim elemanlarının ve sorumlu oldukları öğretmen adaylarının alanlarına ve uygulama okullarına 
göre dağılımlarını gösteren listeyi hazırlayarak il-ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderir.  İl-ilçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü; valilik/kaymakamlık onayını aldıktan sonra bu listeyi, uygulama okul 
müdürlüklerine ve ilgili fakülte dekanlıklarına gönderir. 

f. Uygulama okul koordinatörü, uygulama öğretim elemanları ile iş birliği yaparak uygulama 

öğretmenlerini belirler; uygulama öğretmeni başına düşen öğrenci sayısı 6’yı, ancak ders başına 
düşen öğrenci sayısının 2’yi geçmeyecek şekilde dağılımını yapar. 

g. Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen öğretmen adaylarını, öğretmenlik uygulamasının 
dayandığı temeller, uygulama programında yer alacak etkinlikler ve uyulması gereken kurallar 
konusunda bilgilendirir. 

h. Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen öğretmen adaylarını uygulama okuluna götürerek 

okul yöneticileri, uygulama okulu koordinatörü ve uygulama öğretmenleri ile tanıştırır. 
i. Uygulama okulu koordinatörü, öğretmen adaylarına okulu gezdirerek çeşitli birimlerini tanıtır ve 

etkinlikleri ilişkin bilgi verir. 
j. Uygulama öğretim elemanı, uygulama öğretmeni ve öğretmen adayları ile birlikte okul deneyimi ve 

öğretmenlik uygulaması planını hazırlarlar.  
k. Öğretmen adayları, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmenin gözetim ve rehberliğinde 

öğretmenlik uygulamasının etkinlik planında belirtilen çalışmaları yerine getirir. Öğretmen adayları 
her etkinliğe ilişkin ayrıntılı bir çalışma raporu hazırlar. 

l. Uygulama öğretim elemanı veya uygulama öğretmeni, izlediği derslerle ilgili gözlemlerini kaydeder. 
Gözlem sonuçlarını dersten sonra öğretmen adayı ile değerlendirir. 

m. Uygulama öğretim elemanı, öğretmen adayları ile birlikte, her hafta okulda yapılan uygulamalarla 
ilgili gelişmeleri tartışır ve değerlendirir. 

n. Uygulamalar sonunda öğretmen adayı, etkinlik planı çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları ve raporları 
içeren dosyayı tamamlar, uygulama öğretim elemanına teslim eder. 

o. Öğretmen adaylarının başarısı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından ayrı 
ayrı değerlendirilir. Uygulama öğretim elemanı bu notları birleştirerek fakülte yönetimine verir. 

 

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Ders Görevi 
Madde 12 

a. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Öğretmen  
Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik 
Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü doğrultusunda hazırlanan Öğretmen 
Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik 
Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarındaki 
öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi-I, Okul Deneyimi-II ve 

Öğretmenlik Uygulaması derslerini Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında 
yapmaları amacıyla, Milli Eğitim müdürü, Milli Eğitim müdüry, şube müdürü, okul yöneticileri ile 

öğretmenlere “öğretmenlik uygulaması görevi” verilebilir. 
b. Okul Deneyimi-I, Okul Deneyimi-II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde görev 

alacak Milli Eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu 

koordinatörünün, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi uygulamasına 
yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden; 
1. Milli Eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati, 
2. Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati, 
3. Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati, ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir. 

d.  Uygulama öğretmenlere ise Okul Deneyimi-I ve Okul Deneyimi-II derslerinin her birinden haftada 

4’er saat, Öğretmenlik Uygulaması dersinden haftada 6 saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, 
uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati 
geçemez. 

e. Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir Milli Eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, 
uygulamanın yapıldığı okullarda ise müdür yardımcılarından biri uygulama okulu koordinatörü 
olarak görevlendirilir. Uygulamaların hangi okullarda yapılacağı, görev verilen yönetici ve 
öğretmenlerin il, ilçe, okul ve branş bazında sayıları; öğretmen adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı’na 
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bağlı eğitim-öğretim kurumlarında yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge 
hükümlerine göre her öğretim yılı için yeniden belirlenir. Uygulama sonuçları Maliye Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca her öğretim yılı sonunda 
değerlendirilir.   

 f.  Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ilgi üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 176’ıncı maddesi uyarınca ödenir. (Bakanlar Kurulu Kararı: 1/12 /2006/11350 Ek ve 
Değişiklikler: …17/1/2011-2011/1328 B.K.K ; 13/2/2011/27845 Resmi Gazete)   
Ancak ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında RPD lisans öğrencilerine verilen Okullarda Gözlem 
ve Kurum Deneyimi dersleriyle ilgili olarak yasal dayanağı olmadığı için herhangi bir ödeme 
yapılmayacaktır. 
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B) RPD PROGRAMI OKULLARDA GÖZLEM VE KURUM DENEYİMİ DERSLERİNİN 
AMAÇLARI 

 

Okullarda Gözlem Dersi 
Madde 13 

Okul psikolojik danışmanı adayının genel olarak ilköğretim ve ortaöğretim okullarında RPD 

hizmetlerinin organizasyonu, personeli, uygulama durumu, eğitim örgütü içindeki yeri ve işleyişinin 
gözlenmesi ve değerlendirilmesi, RPD ilke ve kavramları açısından öğrenci davranışlarının 
gözlenmesine dayalı bir derstir.  
 

Kurum Deneyimi Dersi 

Madde 14 

Okul psikolojik danışmanı adayının çeşitli kurumlarda ve uzmanlık alanı okullarda ve çeşitli sosyal 
hizmet kurumlarında mesleki-eğitsel rehberlik ve psikolojik danışma deneyimine sahip olmalarına 
dayalı bir derstir.  
 

Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi Derslerinin Amaçları 
Madde 15  

Okul psikolojik danışmanı adayları, 
a.  Okullarda psikolojik danışmanın felsefi ve tarihsel gelişim bilgisini kazanır, 
b.  Okul psikolojik danışmanının sahip olması gereken özellikleri, becerileri ve yeterlikleri tanır, 
c. Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik programlarının okulda nasıl planlandığı, örgütlendiği, 

uygulandığı ve değerlendirildiğini gözlediği okullardaki somut örnekleriyle değerlendirir, 
d. Öğrencilerin eğitsel, kişisel, sosyal, duygusal ve mesleki gelişimlerine yardımcı olan becerilerin nasıl 

uygulandığını kavrar, 
e. Okul psikolojik danışmanı, okul ve okul dışındaki diğer uzman personel arasındaki işbirliğinin 

önemini fark eder, 
f. Okul psikolojik danışmanlığı ile ilgili etik kurallara ilişkin gözlediği okullardaki ve kurumlardaki 

örnekleri analiz eder. 

Çalışma İlkeleri   
Madde 16 

Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi dersleri, fakültenin bulunduğu il veya ilçelerdeki uygulama 
okulları ile ilgili kurumlarda yapılır. 
a. Okullarda Gözlem dersi, RPD lisans programı için haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulamalı olmak 

üzere farklı özellikteki okullarda yapılması gereken bir derstir. Her uygulama okulunda, iki hafta 
süreyle haftada 2 saat olmak koşuluyla altışar kişilik gruplar halinde yapılması esastır. 
Uygulamaların bir kısmı ise aynı koşullarda Rehberlik ve Araştırma Merkezinde 
gerçekleştirilecektir.  

    Kurum Deneyimi dersi uygulamaları, RPD lisans öğretim programı içinde haftada 1 saat teorik ve 4 

saat uygulamalı olmak üzere farklı özellikte okullarda, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) 
ve çeşitli sosyal hizmet kurumlarında 12’şer kişilik gruplar halinde yapılması zorunludur.  

b.  Derslere öğrencilerin devam etmesi zorunludur. 
c.  Öğrenciler çalışmalarında birbirlerini destekleyerek ve birbirlerine yardım ederek ortak bir çalışma 

yürütürler. 
d. Okullarda Gözlem dersinde öğrenciler, her hafta verilen gözlem konularını ve Kurum Deneyimi 

dersinde etkinliklerini olduğu gibi kaydederler ve her gözlem/etkinlik raporunu dönem sonunda ilgili 
öğretim elemanına vermek üzere dosyalarlar. 

e. Öğrenciler (okul psikolojik danışman adayları), okullarda gözlem çalışmaları boyunca ilgili okul 
psikolojik danışmanı (rehber öğretmen)/ilgili Sosyal Hizmet Kurumu sorumlusu ve sorumlu öğretim 
elemanınca izlenirler. 

f. Her haftanın çalışmasından sonra öğrenciler dersin teorik kısmında o haftanın çalışmalarını, gözlem 
raporlarını ve katıldıkları/yürüttükleri etkinlikleri öğretim elemanının gözetiminde değerlendirilirler, 
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değerlendirme raporlarını hazırlayarak çalışma dosyalarına koyarlar. Çalışma dosyaları her hafta 
ilgili öğretim elemanınca öğrencilerle birlikte incelenir ve değerlendirilir. 

Madde 17 

Değerlendirme 

Okullarda Gözlem Dersi/Kurum Deneyimi dersi için aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak okul psikolojik 
danışmanı adaylarının dönem sonu notları verilir: 
a. Okul psikolojik danışman adayları, dönem başında kararlaştırılan “etkinlikleri değerlendirme 

ölçütleri”ne uygunluğu,  
b. Etkinliklerle ilgili okul psikolojik danışman adaylarının hazırladığı raporların niteliği, 
c. Öğretim elemanlarınca okul psikolojik danışman adaylarından istenen diğer bütün yazılı materyaller, 
d. Derslerine devam durumu, 

e. Okulda yapılan bütün diğer etkinliklere katılımı, 
f. Okul psikolojik danışman adayının çalışma grubundaki çalışmalara katılımı ile gruba uyumu da 

değerlendirmede dikkate alınır. 

Madde 18 

Okullarda Gözlem ve Kurum Deneyimi Derslerinin Çalışma Yöntemi  
Bu derslerle okul psikolojik danışmanı adaylarının, okul psikolojik danışmanı/sosyal kurum sorumlusu 

rehberliğinde gerçekleştireceği gözlem ve etkinliklerle okulu ve sosyal hizmet kurumlarını amaç ve 
işleyişleriyle yakından tanıması, psikolojik danışmanlık bilgi ve becerilerini geliştirmesi 
amaçlanmaktadır.  

Uygulama okulundaki incelemeler sonucu hazırlanan raporlar için bir dosya kullanılır. Bu dosyaya 
gözlem/etkinlik planları-raporları ve ekleri, konuyla ilgili evrak ve belgeler konulur. Çalışmalar her 
hafta ilgili öğretim elemanı tarafından kontrol edilir. Dosya dönem sonu sınavından önce sorumlu 

öğretim elemanına verilir. 
 

Madde 19 

Uygulama ve Yaptırım  
Eğitim Fakültesi bölümleri ve ilgililer, yukarıda yer alan ilkelere uymadığı takdirde, dekanlık aşağıdaki 
yaptırımları uygulayabilir: 
a.  Komisyon üyesi/üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır, 
b. Üyeler, dekanlık tarafından görevlendirildikleri andan itibaren bu belgede yer alan kurallara 

uyacağını kabul ve taahhüt ederler. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel 
işlemlerden kendileri sorumludurlar. 

 

Madde 20 

Diğer Konular 

Bu belgede adı geçen komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda 
kabul edildiği andan başlayarak yürürlüğe girer. 
 

Komisyon Üyeleri:  
Komisyonun Adı: Öğretmen Adayı Öğretmenlik Uygulama Eğitimi 
Üyeler Adı ve Soyadı 
Sorumlu Dekan Yardımcısı  

Başkan  

Üye (İlköğretim)  

Üye (BÖTE)  

Üye (Eğitim Bilimleri)  

Üye (Türkçe Eğitimi)  

Üye (Yabancı Diller Eğitimi)  

Üye (Özel Eğitim)  
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T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ  
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI KOMİSYONU GÖREVLERİ 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  
Madde 1 

Bu komisyonun amacı, eğitim fakültelerinde öğretim programlarında Yüksek Öğretim Kurulu 
tarafından yapılan değişiklikler çerçevesinde 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulanmaya 
başlanan “Topluma Hizmet Uygulamaları” (THU) dersinin yürütülmesine ilişkin kuralları 
düzenlemektir. 
 

Kapsam  

Madde 2 

Bu komisyon, eğitim fakültelerinin eğitim programında zorunlu ders olarak yer alan topluma hizmet 
uygulamaları dersinin yürütülmesinde öğrencilerin, öğretim elemanlarının, öğrenci danışmanlarının, ana 
bilim dalı başkanlıklarının, bölüm başkanlıklarının ve fakülte dekanlıklarının görev ve sorumlulukları 
ile topluma hizmet çalışmalarının planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarına ilişkin 
düzenlemeleri kapsamaktadır. 
 

Dayanak 

Madde 3 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10. maddesinin a bendine dayanılarak kurulmuştur. 
 

Tanımlar  
Madde 4 
Belgede geçen, 
a. Birim: Eğitim Fakültesi bünyesindeki  akademik ve idari birimleri, 

b. THU Fakülte Koordinatörü: Dekanlık tarafından görevlendirilen kişiyi ifade eder. 
c. THU ve Eğitim Koordinatörlüğü Komisyonu Üyesi: Bölüm görüşü alınarak Eğitim Fakültesi 

Dekanlığınca görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi, 
 

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı 
Madde 5   
a. Akademik ve yönetsel birimlerdeki THU dersine ilişkin düzenlemeleri yapmak, komisyon üyeleri ve 

dersin yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanları arasında eş güdümü sağlamakla sorumlu olan 
kişidir. 

b. EDS’de proje havuzunun oluşturulmasını, yenilenmesini ve takibini gerçekleştirir. 
c. İlgili birim tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara  uyacağını kabul 

ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında  bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendisi 
sorumlu olur. 

d. İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür. 
 

Komisyon Başkanının Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 7  

Dekanlık adına THU dersi ile ilgili işlemleri ve THU’ya ait yönetsel süreçleri yönetecek/yürütmekle 
yetkilidir. THU yöneticisi dekan tarafından yetili kılınan bir dekan yardımcısı olup,  THU 
komisyonunun eylem ve işlemlerinden birinci derecede sorumlu, yetkili kişidir.   
 

Komisyon Başkanının Görev Tanımı 
Madde 8 
a. THU sistemin düzgün bir şekilde işlemesinden ve zamanında tamamlanmasından sorumludur, 
b.  İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür. 
Fakülte Koordinatörünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 9  
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a.  Fakültede dönemin başlamasından yaklaşık iki ay kadar önce hangi bölümde kaç öğrencinin bu dersi 
alacağını, öğrencilerin kaç gruba ayrılacağını ve derslerin kaç öğretim elemanı tarafından 

yürütüleceğini tespit etmek, 
b.  Bölümlerden yapılacak faaliyetlere ilişkin ana hatlarıyla hazırlanmış etkinlik listelerini temin etmek, 

proje havuzu oluşmasını sağlamak, 
c.  Etkinliklerin türüne göre önceden izin alınması gereken resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla 

yazışmaları organize etmek, 
d.  Aynı kurum ve kuruluşa çok sayıda öğretmen adayının gitmesi suretiyle oluşabilecek olumsuzlukları 

önlemek ve bu kurumların normal işleyişinin engellenmemesi için gerekli tedbirleri almak, 

e.  Etkinliklere katılacak öğrencilerin ulaşım, araç-gereç temini, varsa konukların ağırlanması gibi 
konularda ortaya çıkacak mali ihtiyaçların karşılanabilmesi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığı ile işbirliği yapmak, 

f.  Dersin amacına uygun biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, bu konuda gerekli tedbirleri 

almak, 

g. Bir sonraki dönem derslerin daha etkili ve başarılı geçmesi için öğretim elemanlarından ve bölüm 
başkanlıklarından gelecek eleştirileri ve önerileri dikkate alarak gerekli düzenlemeleri planlamak. 

 

Üyelerin Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 10   
Üyeler bölüm görüşü alınarak dekanlık tarafından atanır. Bölüm yetkilileri, kendi bölüm komisyon 
üyesinin bu kurallara uygun davranmasından sorumludurlar ve bu amaçla gerekli önlemleri alırlar.    
 

Bölüm Koordinatörlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 11  
a. Eğitim öğretim döneminden yaklaşık iki ay kadar önce bölümde ve anabilim dallarında kaç 

öğrencinin bu dersi alacağını, öğrencilerin kaç gruba ayrılacağını ve derslerin kaç öğretim elemanı 
tarafından yürütüleceğini tespit etmek, izin alınması gereken kamu ve özel kurumların listesini 

hazırlayarak dekanlığa sunmak, 
b.  Dersi alacak öğrenci gruplarını ve dersi okutacak öğretim elemanlarını belirlemek, 
c. Dersi okutacak öğretim elemanlarıyla işbirliği yaparak bölüm tarafından yürütülecek etkinlikleri 

belirlemek, 

d.  Dersin işlenişi konusunda hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere rehberlik yapmak, 
e. Dersin amacına uygun biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek, bu konuda gerekli tedbirleri 

almak, 

f.  Dersin daha verimli geçebilmesi için gerektiğinde bölüm başkanlığına ve dekanlığa önerilerde 
bulunmak. 

 

Proje Danışmanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 12 

a.  Dersi okutacağı eğitim-öğretim döneminde öğrencilere yaptıracağı etkinliklerin listesini hazırlamak, 
b. İzin alınması gereken kurumların/kuruluşların ve bunlarda görev almak isteyen öğretmen adaylarının 

listesini (EK 10) bölüm koordinatörüne bildirmek, 
c.  Öğrencilerin dersle ilgili yapacakları çalışmaları, tereddüde mahal bırakmayacak şekilde kendilerine 

izah etmek; somut örneklerle öğrencilerin faaliyetlerin niteliği, kapsamı, amacı gibi hususları 
anlamasını sağlamak, 

d.  Öğrencilerin hazırlayacakları raporlar ve dosyalar konusunda bilgilenmelerini sağlamak, 
e. Dönem başında dersle ilgili ölçme ve değerlendirme kriterlerini açık ve şeffaf bir şekilde öğrencilere 

ilan etmek (Fakülte web sayfası bu amaçla kullanılabilir.), 
f.  Öğrencilerin dersi ihmal etmelerini önlemek, 
g. Öğrencilerin etkinlik yapacakları kurumların yetkilileri ile bölüm başkanlığının ve fakülte 

koordinatörünün bilgisi dahilinde irtibat kurmak, 

h. Dersin daha verimli geçebilmesi için gerektiğinde bölüm başkanlığına ve dekanlığa önerilerde 
bulunmak. 

Öğretmen Adaylarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 13 
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a. Öğretim elemanı ile işbirliği yaparak dönem boyunca yapacağı etkinlikleri haftalara göre planlayan 

bir çalışma takvimi hazırlamak, 
b. Topluma hizmet uygulamalarıyla ilgili çalışmaların gerekli, faydalı olacağını ve kendisinin 

yetişmesine katkı sağlayacağını düşünerek çalışmalarını titizlikle yürütmek, 
c. Etkinlikleri yürüttüğü kurumun kurallarına uygun davranmak, kurumun işleyişini olumsuz yönde 

etkileyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak, 
d. Giyim kuşamında ve genel hareketlerinde eğitim fakültesini en iyi şekilde temsil edecek tarzda 

davranmak, 

e. Öğretim elemanı tarafından yapılan çalışmalar ve öneriler doğrultusunda çalışmalarını yürütmek, 
çalışmalarının her aşamasında öğretim elemanını bilgilendirmek, 

f.  Elde ettiği sonuçları diğer arkadaşlarına da sunmak, böylece bilgi paylaşımına katkı sağlamak, 
g. Etkinlikler sonucunda hazırlayacağı raporu öğretim elemanına sunmak. 
 

Uygulama ve Yaptırım  
Madde 14 

Eğitim Fakültesi bölümleri ve ilgililer, yukarıda yer alan ilkelere uymadığı takdirde, dekanlık aşağıdaki 

yaptırımları uygulayabilir: 
a.  Komisyon üyesi/üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır, 
b. Üyeler, dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını 

kabul ve taahhüt ederler. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel 
işlemlerden kendileri sorumludurlar. 

 

Diğer Konular 

Madde 15 

Bu belgede sözü geçen komisyon görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda kabul 
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 

Komisyon Üyeleri 
Komisyonun Adı: Topluma Hizmet Uygulamaları Komisyonu 
Üyeler Adı ve Soyadı 
Sorumlu Dekan Yardımcısı  

Başkan  

Üye (İlköğretim)  

Üye(BÖTE)  

Üye (Eğitim Bilimleri)  

Üye (Türkçe Eğitimi)  

Üye (Yabancı Diller)  

Üye (Özel Eğitim)  
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T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU GÖREVLERİ 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  
Madde 1  

Bu komisyonun amacı, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören uluslararası öğrencilerin 
Türk dilini, kültürünü ve değerlerini tanımalarını sağlamak, kendi kültürleriyle ve değerleriyle ilgili 
bilgi aktarmalarına olanak veren ilgili düzenlemelerin ve planlamaların yapılması için gerekli ön 
çalışmaları yapmak ve uygulamaya geçirilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri ilgili organlara iletmektir.  
 

Kapsam  

Madde 2 

Bu komisyon, Eğitim Fakültesi uluslararası öğrencilerinin dil öğrenme, Türk kültürünü tanıma ve 
tanıtmalarıyla ilgili uyulması gereken kuralları kapsar. 
 

Dayanak 

Madde 3 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10. maddesinin a bendine dayanılarak kurulmuştur. 
 

Tanımlar  
Madde 4 

Bu belgede geçen, 

a. Birim: Eğitim Fakültesi bünyesindeki  akademik ve idari birimleri, 

b. Uluslararası Öğrenci Komisyonu Üyesi: Bölüm görüşü alınarak Eğitim Fakültesi Dekanlığınca 

görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi ifade eder. 
 

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı 
Madde 5  
a. Komisyonun çalışmalarına başkanlık eder. 
b. Eğitim Fakültesi’ndeki yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili düzenleme ve planlamaların (etkinlik, 

uygulama, ders...vb.) yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılıp Dekanlığa iletilmesinden  

sorumludurlar. 

c. İlgili birim tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara  uyacağını kabul 
ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendisi 

sorumlu olur. 

d. İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür. 
 

Komisyon Başkanının Yetkileri ve Sorumlulukları 
Madde 6 

Komisyon başkanı dekanlık adına, uluslararası öğrencilerle ile ilgili işlemleri ve yönetsel süreçleri 
yönetmekle/yürütmekle yetkilidir. Komisyon başkanı, komisyondan sorumlu dekan yardımcısına karşı 
sorumludur. 

 

Komisyon Üyeleri ve Görev Tanımları 
Madde 7 

a.   Komisyon başkanı tarafından belirlenen görevleri yerine getirirler. 
b. Her eğitim-öğretim yılında bir araya gelirler ve uluslararası öğrencilerle ilgili gerçekleştirilecek 

etkinlik, uygulama ve düzenlemeler için gerekli bilgi ve belgeleri Dekanlığa sunarlar. 

 

 

 

 

Komisyon Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları 
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Madde 8 

Üyeler, dekanlık tarafından atanırlar ve yetkililer, komisyon üyelerinin kurallara uygun davranmasından 
sorumludurlar; bu amaçla gerekli önlemleri alırlar.    

 

Komisyonun İlkeleri 
Madde 9 

Eğitim Fakültesi Uluslararası Öğrenci Komisyonu her eğitim öğretim yılının başında yabancı uyruklu 
öğrencilerle bir araya gelerek:  

a. Üniversite ve Fakülte hakkında gerekli bilgileri verir, 
b. Öğrencilerin sorun, istek ve önerilerini dinler; gerekli olması halinde Türkçe dersleri ya da 

kurslarının açılabilmesi için ilgili makamlara öneride bulunur,       
c. Yıl içinde gerçekleştirilmek üzere etkinlikler planlar, 
d. Üniversite içerisinde yer alan eşdeğer birimlerle işbirliği yapar. 
 

Uygulama ve Yaptırım  
Madde 10 

Eğitim Fakültesi bölümleri ve ilgililer, yukarıda yer alan ilkelere uyulmayan tüm durumlarda şu 
yaptırımlarda bulunurlar: 

a. Komisyon üyesi/üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır. 
b. Dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul 

ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendisi 

sorumludur. 

 

Diğer Konular 

Madde 11 

Bu belgede sözü geçen komisyon görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda kabul 
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 

Komisyon Üyeleri 
Komisyonun Adı: Uluslararası Öğrenci  
Üyeler Adı Soyadı 
Sorumlu Dekan Yardımcısı  

Komisyon Başkanı (Türkçe Eğitimi)  

Üye (Eğitim Bilimleri)  

Üye (Yabancı Diller)  

Üye (Özel Eğitim)  
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T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER (ÜSD) KOMİSYONU GÖREVLERİ 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam  
Madde 1 

Bu komisyonun amacı ve kapsamı, ÜSD açılması, güncellenmesi ve uygulanması ile ilgili kuralları 
düzenlemektir.  
 

Dayanak 

Madde 2 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10. maddesinin a bendine dayanılarak kurulmuştur. 
 

Tanımlar  
Madde 3 

Bu belgede geçen, 
a.  Birim: Eğitim Fakültesi bünyesindeki akademik ve idari birimleri, 
b. ÜSD Komisyonu Üyesi: Bölüm görüşü alınarak Eğitim Fakültesi Dekanlığının ilgili birimi 

tarafından görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi ifade eder.  
 

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı  
Madde 4  
a.  Rektörlük tarafından ÜSD’lerle ilgili olarak gönderilen resmi yazılar doğrultusunda, akademik 

birimlerin ÜSD ile ilgili koordinasyonlarını planlamakla görevlidir.  
b. ÜSD ile ilgili tüm süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden ve zamanında tamamlanmasından 

sorumludur. 

c.  İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yapar. 

 

Komisyon Başkanının Yetkileri ve Sorumlulukları  
Madde 5  
a. Dekanlık adına ÜSD ile ilgili işlemleri ve ÜSD’ye ait yönetsel süreçleri Ek 1’deki Eğitim Fakültesi 

ÜSD yönergesi ilkelerine uygun olarak yürütmekle yetkilidir.  
b. ÜSD komisyonunun eylem ve işlemlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkili kişidir.  
c. Dekan tarafından yetkili kılınan bir dekan yardımcısına karşı sorumludur.  
 

Komisyon Üyeleri ve Görev Tanımları  
Madde 6  
a. Her ÜSD Komisyonu üyesi Tablo 1’de görülen sorumlu oldukları akademik birimlerin Tablo 2’de 

görülen “ÜSD Takvimi” kapsamında ÜSD ile ilgili süreçlerinin koordinasyonundan ve gerekli 
bilgilerin ÜSD komisyonu başkanına iletilmesinden sorumludur.  

b.Sorumlu olduğu akademik birimin ÜSD ile ilgili süreçlerinin koordinasyonundan ve gerekli bilgilerin 
ÜSD komisyonuna başkanına iletilmesinden sorumludur.  

c. Sorumlu olduğu akademik birimin ÜSD ile ilgili tüm süreçlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesinden 
ve zamanında tamamlanmasından sorumludur.  
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Tablo 1 

ÜSD Takvimi 
İşlem Açıklaması  Yapılacağı Zaman Dilimi  
Eğitim Fakültesi’nde açılacak ÜSD’lere ilişkin ders 
açma, ders kapatma, kontenjan, ders saati, AKTS, 
öğretim üyesi, ders adı, ders türü değişiklik taleplerinin 
istenmesi.  

Nisan ayının 3. ve 4. haftası  

Eğitim Fakültesi’nde açılacak ÜSD’lere ilişkin ders 
açma, ders kapatma, kontenjan, ders saati, akts, öğretim 
üyesi, ders adı, ders türü değişiklik taleplerinin 
toplanması, elektronik ve yazılı ortamda raporların ÜSD 
komisyonu başkanına iletilmesi  

Mayıs ayının 1.haftası  

ÜSD komisyonunun gelen talepleri değerlendirmek 
amacıyla toplanması.  

Mayıs ayının 1. haftası  

ÜSD komisyonunun bir sonraki öğretim yılı için 
değerlendirmesini yapıp ÜSD uygulama raporunu 

hazırlayarak dekanlığa sunması.  

Mayıs ayının 2.haftası  

E-ders olarak açılacak ÜSD’lerin Enformatik Bölümü’ne 
bildirilmesi  

Mayıs ayının 4.haftası  

Açılacak/güncellenecek normal ders türündeki ÜSD’lerin 
tanımlanması, değişikliklerin yapılması konusunda ilgili 
birimden sorumlu ÜSD komisyonu üyesi tarafından ilgili 
bölüm başkanına bilgi verilmesi ve ÜSD 
tanımlama/güncelleme işlemlerinin yapılması. 

Haziran ayının 1.haftası 

ÜSD açan öğretim üyelerinin sistemde bilgi 
güncellemelerini yapmak üzere ÜSD komisyonunca 
bilgilendirilmesi.  

Güz dönemi için Haziran ayının 2. ve 
3.haftası  
Bahar Dönemi için Ocak ayının 2. ve 
3.haftası  

İlgili akademik yılda ders ve sınav programlarının 
hazırlanması için ÜSD listesinin, ders ve sınav 
komisyonuna bildirilmesi.  

Akademik takvimde ilan edilen kayıt ve 
derse yazılma tarihlerinden 1 (bir) ay 
önce  

 

Üyelerin Yetki ve Sorumlulukları  
Madde 7 

Üyeler akademik birimlerin görüşü alınarak dekanlık tarafından atanır. İlgili birim yöneticisi komisyon 
üyesinin bu kurallara uygun davranmasından sorumludur ve bu amaçla gerekli önlemleri alır. 
 

Uygulama ve Yaptırım  
Madde 8 
a. Komisyon üyesi/üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır, 
b. Üyeler, dekanlık tarafından görevlendirildikleri andan itibaren bu belgede yer alan kurallara 

uyacağını kabul ve taahhüt ederler. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel 
işlemlerden kendileri sorumludurlar.  

 

Diğer Konular  
Madde 9 

Bu belgede sözü geçen komisyonun görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda 
kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.  
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Komisyon Üyeleri  
Komisyonun Adı: Üniversite Seçmeli Dersler (ÜSD)  
Üyeler Adı ve Soyadı 
Sorumlu Dekan Yardımcısı  

Başkan(BÖTE)  

Üye (İlköğretim)  

Üye (Eğitim Bilimleri)  

Üye (Türkçe Eğitimi)  

Üye (Yabancı Diller)  

Üye (Özel Eğitim)  
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T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ WEB KOMİSYONU VE GÖREVLERİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  
Madde 1 

Bu komisyonun amacı,  Eğitim Fakültesi akademik ve yönetsel birimlere sağlanan web alanlarının 
kullanımına ilişkin kuralları düzenlemektir. 
 

Kapsam  

Madde 2 

Bu komisyonun sorumluluk alanı, Kocaeli Üniversitesi tarafından akademik ve yönetsel birimlere 
sağlanan web alanı ve veri tabanı hizmetleriyle bunların güvenli bir şekilde kullanılması için uyulması 
gereken kuralları kapsar. 
 

Dayanak 

Madde 3 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10. maddesinin a bendine dayanılarak kurulmuştur. 
 

Tanımlar  
Madde 4 

Bu belgede geçen, 
a. Birim: Eğitim Fakültesi bünyesindeki  akademik ve idari birimleri, 

b. Web Sorumlusu: Bölüm görüşü alınarak Eğitim Fakültesi Dekanlığınca görevlendirilen ve 
bölümlere resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi, 

c.  Web Alan: Eğitim Fakültesi web sunucuları üzerinde her bir birim için ayrılmış olan bölümleri 
ifade eder. 

 

Web Sorumlusu 

Madde 5  
  1. Akademik ve yönetsel birimlerdeki web sorumluları, hazırlamakla yükümlü oldukları web 

alanlarından ve içeriğinden sorumludurlar. 
  2. İlgili birim tarafından gönderilen resmi yazı doğrultusunda, birimlerin belirtilen web 

sorumlusuna  kullanıcı adı ve şifresiyle web alanlarına erişim yetkisi verilir. 
 

Web Alanı Kullanım İlkeleri  
Madde 6 

Web alanı kullanımı konusunda kendisine yazılı yetki verilen web sorumlusu, 
a. Hizmet hakkının yalnız kendisine ilişkin olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin  şifresini ve 

kullanıcı adını başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme 
kuşkusu dahi olsa derhal değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun 
kendilerinin olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında bulunmayacağını kabul eder. 

 b. Kendisine tanınan web alanında yayınlanan tüm yayımların, birimine ait olduğunu kabul eder. 
 c. Kendisine tanınan web alanı  içerisinde toplumu ve kişileri rahatsız edici, onların kişilik haklarına 

saldıran, yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına aykırı amaç güden etkinliklerde  bulunamaz. Bu 

konuları içeren sitelere link veremez. 
d.  Kendisine tanınan web alanında ticari reklamlara ve üyelik ile sağlanan yerli/yabancı sponsor 

reklamları ‘logo’ ve ‘banner’ tarzı linklerine yer veremez. 
e.  Kendisine tanınan web alanında izinsiz forum, irc ve benzeri ortamlar oluşturamaz. 
f.  Kendisine tanınan web alanında iftira ve karalama içerikli dokümanın üretimi ve dağıtımını 

yapamaz. 

g. Kendisine tanınan web alanında açığa çıkarılmış şifre yayınlayamaz. Şifre ve benzeri koruma 
yöntemlerinin kırılması ile ilgili bilgi içeren belgeleri eğitim ve koruma amacı dışında 
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bulunduramaz. Kasıtlı olarak bilgisayar ve iletişim kaynaklarını yetkisiz kullanmaya, başkalarının 
verilerine zarar vermeye, kişisel bilgilere erişmeye, başkalarına ilişkin çalışmaları bozmaya ve 
zarar vermeye yönelik çalışmalarda bulunamaz. 

h. Kendisine tanınan web alanı üzerindeki verilere ilişkin yedekleme işlemlerini yapmakla 
yükümlüdür. 

 i.  Kendisine tanınan web alanında yer alan belgelerin ve her türlü bilginin yayın haklarından 
doğabilecek hukuki sorumluluğunu üstlenir. Fikir ve sanat eserleri kanununa göre başkalarının fikri 
haklarını (Copyright) ihlal edici mahiyette dokümanın dağıtımını yapamaz. 

 

Fakülte Web Yöneticisinin Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 7 

Dekanlık adına fakülte web sitesinin içerikle ilgili işlemlerini ve web sitesine ait yönetsel süreçleri 
yönetecek/yürütecek yetkilidir. Web fakülte yöneticisi dekan tarafından yetili kılınan bir dekan 

yardımcısı olup  Web Komisyonun eylem ve işlemlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkili kişidir.   
 

Görev Tanımı 
Madde 8 
1. İlgili birim tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara  uyacağını kabul 

ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında  bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendisi 
sorumlu olur. 

2. Web sayfası Koordinatörü sistemin düzgün bir şekilde işlemesinden ve zamanında 
tamamlanmasından sorumludur.  

3. Bölümler ve bölüm web sorumluları ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür. 
4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yapılacak dekanlık yazışmalarını yürütür. 
5. Fakülte web sayfasına ait içerik güncellemelerini yapar (duyuru ve sınav programı, fakülte kurulu 

tutanakları, vb.). 
6. Bölüm web sayfasında veya fakülte web sayfasında yayınlanmak üzere bölümlerden gelen duyuruları 

onaylar. 

 

Web Teknik Yöneticisi Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 9   
1. Web teknik yöneticisi dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu yönergede  yer alan 

kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında  bütün hukuki ve 
yönetsel işlemlerden kendisi sorumlu olur. 

2. Web sorumluları ile çalışma seminerleri düzenler. 
3. Fakülte ve bölümlerin web siteleri için gerekli olacak içeriklerin hazırlanması amacıyla “Web İçerik 

Şablonu”nu hazırlar. 
4.Bölüm web sorumlularına teknik destek sağlar. 
5. Fakülte web sitesine ait teknik güncellemeleri yapar. 
6. Bilgi işlemle ilgili web sitesine ait teknik süreçlerin yürütülmesini yapar. 
 

Web Bölüm Sorumlularının Yetki ve Sorumlulukları 
Madde 10 

Bölüm Web sorumlusu, bölümün görüşü alınarak dekanlık tarafından atanır. Bölüm yetkilileri, kendi 
web bölüm sorumlularının bu kurallara uygun davranmasından sorumludurlar ve bu amaçla gerekli 
önlemleri alırlar.    
 

Görev Tanımı 
Madde 11   
1. “Web İçerik Şablonu”nda yer alan maddelere göre sorumlu olduğu bölüme ait verileri toplar ve 

organize eder. 

2. Sorumlu olduğu bölümün web sitesine ait içerik girişlerini yapar. 
3. Sorumlu olduğu web sitesine ait içerik güncellemelerini yapar. 
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4. Her güz dönemi 15 Eylül – 15 Ekim ve her bahar dönemi 15 Şubat – 15 Mart tarihleri arasında bölüm 
öğretim üyelerinin ders programlarını toplar ve ders programlarına ait güncellemeleri web sitesinde 
yapar. 

5. Her öğretim yılı 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında öğretim üyelerinin özgeçmişleriyle ilgili 
verileri toplar ve güncellemeleri yapar. 

6. Bölüm web sitesine ait duyuruları girer. 
7. Web yöneticisinden (idari/teknik) gelen görevlendirmeleri yapar. 
 

Uygulama ve Yaptırım  
Madde 12 

Eğitim Fakültesi Web alanını kullanıma sunan birimler, yukarıda yer alan ilkelere uyulmayan tüm 
durumlarda şu yaptırımlarda bulunurlar: 
a. Web sorumlusu sözlü ve yazılı olarak uyarılır, 
b. Web sorumlusuna ayrılan kaynaklar süreli veya süresiz olarak kullanımından alınır, 
c. Soruşturma ve diğer yasal süreçler başlatılır ve sonuçları uygulanır. 
 

Diğer Konular 

Madde 13   
a. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü veya Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, sektörde meydana gelebilecek 

yasal gelişmeler çerçevesinde kullanım kurallarına  ilişkin yeni düzenlemeler yapabilir. 
b. Bu belgede sözü geçen komisyonun görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda 

kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 

Komisyon Üyeleri 
Komisyonun Adı: WEB Komisyonu 
Üyeler Adı ve Soyadı 
Sorumlu Dekan Yardımcısı  

Başkan  

Üye (İlköğretim)  

Üye (BÖTE)  

Üye (Eğitim Bilimleri)  

Üye (Türkçe Eğitimi)  

Üye (Yabancı Diller)  

Üye (Özel Eğitim)  
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Fakülte Web Sitesi İçin 

Bölümlerin Hazırda Bulundurması Gereken Bilgiler 

Bölüm web sayfalarında bölümler hakkında yer verilmesi düşünülen içerikler aşağıdaki başlıklar altında 
organize edilmiş olup bölümlerin web sayfalarında bunlara yer verilebilmesi için bahsi geçen içeriklere 
bölüm web sayfalarında yer verilmiştir. Bölümlerin web sorumluları tarafından hazır şablon olarak 
verilen web sitelerine bu bilgiler yerleştirilecektir.  

Bölümlerin web sorumlularının web sitelerine yerleştirmek üzere aşağıda yer verilen bilgileri 
hazırlamaları gerekmektedir.   
 

HAZIRLANACAK İÇERİK BAŞLIĞI İÇERİK 

1. Bölüm Hakkında  

1.1. Tarihçe  

1.2. Vizyon-Misyon  

1.3. Stratejik Hedefler  

1.4. Fiziksel Olanaklar  

1.5. Araştırma Konuları  
  

HAZIRLANACAK İÇERİK BAŞLIĞI İÇERİK 

2. Yönetim  

2.1. Yönetim  

2.2. Bölüm Başkanı,   

2.3. Bölüm Başkan Yardımcısı,  

2.4. Sekreter  

2.5. Ana Bilim Dalı (Dalları)   
İçin Unvan, İsim Soy isim, Ofis Telefonu, Ofis 
Oda Numarası ve E-posta bilgisi 

 

2.6. Kurullar  

2.6.1. Bölüm Kurulu görev tanımı ve üye listesi   

2.6.2. Akademik Bölüm Kurulu görev tanımı ve 
üye listesi 

 

 

HAZIRLANACAK İÇERİK BAŞLIĞI İÇERİK 

3. Akademik Personel  

3.1.1. Akademik Personel  

3.1.2. Unvan, Ad, Soyadı  

3.1.3. Ofis Telefon Numarası  

3.1.4. Ofis Oda Numarası  

3.1.5. E-posta Adresi  

3.1.6. Haftalık Ders Programı  

3.1.7. Akademik Personel Bilgi Bankası 
(http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/) web 

adresi 

 

3.1.7.1. Akademik personele ait diğer 
bilgiler yerel fakülte ve bölüm sitelerinde 
tutulmayacaktır. Bu nedenle akademik personele 

ait üniversite tarafından hazırlanan ve kullanılması 
teşvik edilen Akademik Personel Bilgi Bankası’na 
yönlendirilecektir. Bu nedenle personelin 
akademik personel bilgi bankasında yer alan 

bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.  

 

3.2. Yayınlar  
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3.2.1. Son 1 yıldaki dergi yayınları listesi  
 

HAZIRLANACAK İÇERİK BAŞLIĞI İÇERİK 

4. Öğrenci  

4.1. Genel  

4.1.1. Öğrencilerin kullanması gereken şablon 
dilekçe, staj raporu, vb. gibi hazır doküman (form) 
ve belgelerin Word dosyası formatında  

 

4.2. Öğrenci Değişim Programları  

4.2.1. Erasmus  

4.2.2. Farabi  
Programları için öğrencilere duyurulmak istenilen 
genel bilgiye ek olarak, bu programlardan sorumlu 

koordinatör öğretim elemanlarının iletişim 
bilgileri  

 

4.3. Öğrenci Kulüpleri  
Eğer bölüme ait öğrenci kulübü var ise, öğrenci 
kulübüne ait genel bilgilendirme metni 

 

Kulüp adı ve tanımı, kulüp başkanı, iletişim adresi  

4.4. Eğitim Koordinatörlüğü  

4.4.1. Eğitim Koordinatörleri  
Sorumlu olduğu bölüm, ünvan, ad, soyadı, ofis tel, 
ofis oda no, e-posta 

 

4.4.1.1. Sıkça sorulan sorular  
 

HAZIRLANACAK İÇERİK BAŞLIĞI İÇERİK 

5. Bölüm Programları  

5.1.Her anabilim dalı için  

5.1.1. Anabilim dalı açık adı  

5.1.2. Anabilim dalı akademik personel listesi  

5.1.3. Anabilim dalı lisans programı (4 yıllık 
ders listesi) 

 

5.1.4. Anabilim dalı yüksek lisans programı  

5.1.4.1. Giriş ve kabul koşulları  

5.1.4.2. Bilimsel hazırlık ders listesi  

5.1.4.3. Programa ait tüm ders listesi  

5.1.4.4. Haftalık ders programı (enstitü 
sayfasından alınacak) 

 

5.1.5. Anabilim dalı doktora programı  

5.1.5.1. Giriş ve kabul koşulları  

5.1.5.2. Bilimsel hazırlık ders listesi  

5.1.5.3. Programa ait tüm ders listesi  

5.1.5.4. Haftalık ders programı (enstitü 
sayfasından alınacak) 

 

5.1.6. Tezler ve projeler  

5.1.7. Seminerler  

5.1.7.1. Son 1 yılda bölümde yapılan 
seminerler için 

 

5.1.7.1.1. Seminer adı, semineri sunan kişi, 
(referans şeklinde yazılabilir) 
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5.2.Bölüm seçmeli dersleri  

5.2.1. Bölüm tarafından verilen seçmeli derslere 

ait tanım bilgileri 
 

5.3.Fakülte ortak dersleri   

5.3.1. Bölüm tarafından açılan fakülte ortak 
dersleri için 

 

5.3.1.1. Ders bilgilerini içeren metin. 
(Bologna sistemine girilen genel metin 

olması tercih edilmelidir) 

 

5.3.2. Bölüm tarafından açılan üniversite seçmeli 
dersleri ile ilgili ders bilgilerini içeren metin. 

 

 

HAZIRLANACAK İÇERİK BAŞLIĞI İÇERİK 

6. İletişim  

6.1. Bölüme ait iletişim bilgileri  

6.1.1. Bölüm başkanlığı ya da sekreterlik 
telefonu, bölüm e-posta adres bilgileri 
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BÖLÜM VII 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 

Öğretmen Andı Yönergesi1
 

 

Amaç ve dayanak 

Madde 1- Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde 
okuyacağı Öğretmen Andı’nın içeriğini ve okunma şeklini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Bu 

yönerge, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır. 
   

Tanımlar 

Madde 2- 

Ant: Fakültemizden mezun olan öğrencilerin mezuniyet töreninde toplu olarak veya ara dönemde 
mezun olanların dekan eşliğinde okuyacağı içeriği Ek’te yer alan metin. 
 

Mezun: Öğretmen olmak için gerekli olan bütün ders, uygulama, sınav ve değerlendirme aşamalarını 
tamamlayan ve ülkemiz yasaları doğrultusunda öğretmen olmayı hak eden öğrenci. 
 

Dekan: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı. 
 

Uygulama –Mezuniyet Töreni 
Madde 3- Her eğitim-öğretim yılının sonunda, mezun olan ya da o yıl içinde mezun olacak öğrenciler, 

öğretim üyeleri, öğrenci aileleri ve konukların katıldığı fakülte mezuniyet töreni yapılır. Mezuniyet 
töreninin son bölümünde öğrenciler, Öğretmenlik Andı’nı bölüm bölüm okuyan dekanın sözlerini 

yineleyerek yüksek sesle ve topluca okuyarak ant içer ve simgesel olarak öğretmenlik mesleğine ilk 
adımlarını atarlar. 

 

Mezuniyet törenine katılamayan ya da ara dönemde mezun olan öğrenciler, isteyen öğretim üyesi ve 
ailelerinin katılımıyla benzer törenle ant içer. Ayrıca, Öğretmen Andı, mezun olan öğrencilere basılı 
olarak verilir. 

 

Yürürlük 

Madde 4- Bu yönerge üniversite senatosunda kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
 

Yürütmen  
Madde 5- Bu yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi adına dekan yürütür. 
 

ÖĞRETMEN YEMİN METNİ 
 

'Türkiye Cumhuriyeti anayasasına, Atatürk inkılâp ve ilkelerine, anayasada ifadesi bulunan Türk 
milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma;  Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde 

olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma;  Türk milletinin milli,  ahlaki,  insani,  

manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan 

haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli,   demokratik,  laik bir hukuk devleti olan 

Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde 
göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. '' 

 

 

                                                 
1
 Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nun  17.09.2014 tarih ve 2014/19 nolu toplantının 23 nolu kararı  ve 

Üniversite Senatosunun 17.11.2014 tarih 2014/10 nolu toplantı ve 18 sıra sayılı kararı ile kabul edilmiştir.  
 


