
 
 
 
 
 
 

TED ÜNİVERSİTESİ  
EĞİTİM FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİ DESTEK KOMİSYONU YÖNERGESİ 
 

Amaç  
 

 
TEDU Eğitim Fakültesi Öğrenci Destek Komisyonu’nun amacı, TEDU Eğitim 
Fakültesi’ne kayıtlı öğrencileri akademik başarı, üniversiteye uyum, 
üniversiteye özgü fırsatlar ve burs konularında aşağıdaki maddelerde 
belirtilen çerçevede desteklemektir.  
 

Oluşumu 
 

Komisyon, seçilmiş öğretim üyelerinden oluşur.  
 

Görevler 
 

1) TEDU Eğitim Fakültesi Öğrenci Destek Birimi TEDU ÖSYS kontenjan 
bursları, Uluslararası Bakalorya Bursu, Bilim İnsanı Bursu, Sporcu Bursu, 
Kardeş Bursu, Başarı Bursu, İhtiyaç Bursu, Çalışma Bursu ve Uluslararası 
Öğrenci Bursu gibi çeşitli burs kalemlerinde eğitim fakültesi öğrencilerine 
burs sağlanması sürecinde kararlar alırken TEDU Burs Yönergesi işleyiş 
esaslarına ve burs kriterlerine uyumlu hareket eder.  
2) TEDU Eğitim Fakültesi’nde öğrenimine devam eden öğrenciler arasında 
genel akademik ortalaması 2.0’in altına düşen öğrencilerin durumu öğrenci 
destek komisyonu tarafından ele alınır ve komisyon üyeleri öğrencinin 
akademik başarısının yükselmesi için önlemler almak yönünde çaba gösterir. 
Gerektiğinde Öğrenci Destek Birimi ile iş birliği yapar. 
3) Akademik yılların başındaki 1 ay içinde komisyon, eğitim fakültesine yeni 
kayıt yaptıran öğrencilerin akademik ve sosyal uyumuna katkıda bulunmayı 
amaçlayarak öğrenci konseyi, öğrenci işleri ofisi, üniversite öğrenci destek 
birimi, engelli öğrenciler birimi ve saat ücretli çalışan öğrencilerin birer 
temsilcisinin yer aldığı bir toplantıda bilginlendirilirler. Bu toplantıya eğitim 
fakültesinin üst sınıflarından ve TEDU Eğitim Fakültesi mezunlarından da 
gönüllü katılım teşvik edilir ve öğrencilerin sosyal ortamda biraraya gelmeleri 
sağlanır, akran iş birliği yüreklendirilir. 
4) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite başından itibaren e-portfolyo 
oluşturmalarına uyumlu bir sistem oluşturur. 
5) TEDU Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Eğitim Fakültesi’nden akademik ve 
sosyal anlamda beklentilerini ve destek alanlarını anlamak amacıyla online 
anket yürütür ve elde edilen bilgiler değerlendirilerek yapılacak çalışmalara 
yön verilebilir. 
 

Çalışma biçimi 
 

Komisyon, uygun periyodlarda toplanır. Komisyon, belirli dönemlerde 
çalışmalarını Fakülte Kurulu ile paylaşır.  
 
 

İşbirliği yapılacak 
birimler / komisyonlar  
 

Gönüllü öğrenciler, Uluslararası Programlar Ofisi, Öğrenci Konseyi, Öğrenci 
İşleri Ofisi, TEDU Öğrenci Destek Birimi, Engelli Öğrenciler Birimi, çalışma 
burslu öğrenciler, tanıtım ekibindeki ve yarı-zamanlı öğrenciler 

TEDÜ Kalite 
Dokümanıyla bağlantısı 
 

Çalışmalar TEDU Kalite Dokümanı’nın 10. ve 11. maddesindeki ilke ve 
esaslara göre düzenlenir.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

TEDU Eğitim Fakültesi Öğrenci Destek Komisyonu Yönergesi 
 

TEDU Eğitim Fakültesi Öğrenci Destek Komisyonu’nun amacı, TEDU Eğitim Fakültesi’ne kayıtlı 
öğrencileri akademik başarı, üniversiteye uyum, üniversiteye özgü fırsatlar ve burs konularında 
aşağıdaki maddelerde belirtilen çerçevede desteklemektir.  
Öğrenci destek çalışmaları, çalışmalarda yer almak niyetindeki gönüllü öğrenciler, Uluslararası 
Programlar Ofisi, Öğrenci Konseyi, Öğrenci İşleri Ofisi, TEDU Öğrenci Destek Birimi, Engelli Öğrenciler 
Birimi, çalışma burslu öğrenciler, tanıtım ekibindeki ve yarı-zamanlı öğrenciler ile iş birliği içinde 
yürütülür. 
 
1) TEDU Eğitim Fakültesi Öğrenci Destek Birimi TEDU ÖSYS kontenjan bursları, Uluslararası Bakalorya 
Bursu, Bilim İnsanı Bursu, Sporcu Bursu, Kardeş Bursu, Başarı Bursu, İhtiyaç Bursu, Çalışma Bursu ve 
Uluslararası Öğrenci Bursu gibi çeşitli burs kalemlerinde eğitim fakültesi öğrencilerine burs 
sağlanması sürecinde kararlar alırken TEDU Burs Yönergesi işleyiş esaslarına ve burs kriterlerine 
uyumlu hareket eder.  
 
2) TEDU Eğitim Fakültesi’nde öğrenimine devam eden öğrenciler arasında genel akademik ortalaması 
2.0’in altına düşen öğrencilerin durumu öğrenci destek komisyonu tarafından ele alınır ve komisyon 
üyeleri öğrencinin akademik başarısının yükselmesi için önlemler almak yönünde çaba gösterir. 
Gerektiğinde Öğrenci Destek Birimi ile iş birliği yapar. 
 
3) Akademik yılların başındaki 1 ay içinde komisyon, eğitim fakültesine yeni kayıt yaptıran 
öğrencilerin akademik ve sosyal uyumuna katkıda bulunmayı amaçlayarak öğrenci konseyi, öğrenci 
işleri ofisi, üniversite öğrenci destek birimi, engelli öğrenciler birimi ve saat ücretli çalışan öğrencilerin 
birer temsilcisinin yer aldığı bir toplantıda bilginlendirilirler. Bu toplantıya eğitim fakültesinin üst 
sınıflarından ve TEDU Eğitim Fakültesi mezunlarından da gönüllü katılım teşvik edilir ve öğrencilerin 
sosyal ortamda biraraya gelmeleri sağlanır, akran iş birliği yüreklendirilir. 
 
4) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite başından itibaren e-portfolyo oluşturmalarına destek 
olur. 
 
5) TEDU Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Eğitim Fakültesi’nden akademik ve sosyal anlamda 
beklentilerini ve destek alanlarını anlamak amacıyla online anket yürütür ve elde edilen bilgiler 
değerlendirilerek yapılacak çalışmalara yön verilebilir. 
 
6) Akademik danışmanların dikkat edeceği hususlar ve görevleri ile ilgili olarak destek sağlar. 
Akademik danışman memnuniyet anketlerini izler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


