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GÜNDEM 

1. Toplantıya katılamayan kurul üyelerinin mazeretlerinin değerlendirilmesi. 

2. 27.07.2018 tarih ve 8 sayılı Akademik Kurul toplantısında görüşülen “ders yükü ve fazla ders alma” ile ilgili alınan kararlarla 

ilgili bilgi verilmesi. 

3.  Notlandırma sistemindeki “A+” notunun kaldırılması önerisinin görüşülmesi 

4. Global Learning and Leadership (GLLP) uzmanlaşma programında MGMT 310 zorunlu dersi yerine MGMT 210 dersinin 

yeni girişli öğrencilere zorunlu ders olarak eklenmesi koşuluyla uygulanmasının değerlendirilmesi.  

5. UNIV derslerine katılım oranlarının analizinin incelenmesi ve 2018 Güz Dönemi’nde açılması planlanan UNIV ders 

önerilerinin görüşülmesi. 

6. Öğrenci Dekanlığı tarafından oluşturulan Koç Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Faaliyet Yönergesi’nin görüşülmesi.  

7. Koç Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeoloji Araştırma Merkezi’nin (KUDAR) Akademik Kurul onayına sunulması. 

8. İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi’nin 01.08.2018 tarih, 2018/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağının görüşülmesi 

9. Koç Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi’nin görüşülmesi. 
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KARAR 

 

1. Prof. Dr. Fikri Karaesmen ve Prof. Dr. Tarık Esen yıllık izinde oldukları; Prof. Dr. Bertil Emrah Oder sağlık nedenleri; Prof. 

Dr. Ayşegül Özsomer Tunalı yurt dışında bir konferansta bulunduğu için toplantıya katılamama mazeretleri oybirliği ile kabul 

edilmiştir. 

2. 27.07.2018 tarih ve 8 sayılı Akademik Kurul toplantısında görüşülen “ders yükü ve fazla ders alma” ile ilgili madde 

kapsamında fazla ders alma kriterlerinde bir değişikliği yapılmasına gerek olmadığından bu yönde kurul üyelerine bilgi 

verilmiştir. 

3. Notlandırma sistemindeki “A+” notunun kaldırılması önerisinin paylaşılmış olup, konunun Fakülteler tarafından gözden 

geçirilmesine ve bir sonraki toplantı gündemine alınmasına karar verilmiştir. 

 

4. Global Learning and Leadership (GLLP) uzmanlaşma programında Changemaker seviyesine proje pazarı yükümlülüğünün 

eklenmesi, MGMT 360 dersinin seçmeli ders olarak ve ayrıca MGMT 310 zorunlu dersi yerine MGMT 210 dersinin yeni 

girişli öğrencilere zorunlu ders olarak eklenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir 

 

 

MGMT  360: Sosyal Girişimcilik 

Sosyal girişimciliğin tarihçesi. Sosyal girişimcilik alanındaki yeni yaklaşımlar ve gelişmeler. Sosyal girişimcilik teorileri. 

Dünyadaki çeşitli sosyal girişim örnekleri. Sosyal girişimcilerin karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar. Türkiye’de sosyal 

girişimcilik. 

Kredi: 3 

 

MGMT 360: Social Enterpreneurship 

History of social entrepreneurship. New developments and approaches in the social entrepreneurship field. Theories of 

Social Entrepreneurship. Examples of various social enterprises around the world. Challenges and opportunities facing 

social entrepreneurs. Social entrepreneurship in Turkey. 

Credit: 3 

 

MGMT 210: Değişim Yaratma Uygulamaları 

Günümüzün karmaşık ve birbirleriyle ilişkili problemleri karşısında farklı departmanların, disiplinlerin ve 

organizasyonların bir araya gelerek kolektif liderlik kapasitesiyle yaratıcı ve sistemik çözümler geliştirebilmesi. 

Organizasyonel öğrenme ve sistem teorisi yaklaşımlarını baz alan interaktif ve deneyimsel bir ders, sürdürülebilir bir 

ekonomi ve toplumun öncülüğünü yapacak çok paydaşlı sosyal inovasyon süreçleri için liderlik yetkinlikleri. 

Geçti/Kaldı 

Kredi: 1 

 

MGMT 210: Change Making in Action 

Introduce collective leadership, creativity and systemic solutions to address complex and interrelated problems cutting 

across disciplines, departments and organizations. Based on organizational learning and system theory perspectives, 

interactive and experiential course develops skills to lead multi-stakeholder social innovations for pioneering a more 

sustainable economy and society. 

Pass/Fail 

Credit: 1 

 

5. UNIV derslerine katılım oranlarının analizinin incelenmiş olup; ve 2018 Güz Dönemi’nde açılması planlanan BALE dersinin 

devamı olarak “İleri Seviye Bale” dersinin açılması önerileri oy çokluğuyla reddedilmiş olup; UNIV 117 kodlu YOGA 

dersinin devamı olarak Yoga 2 dersinin UNIV 118 koduyla ve aşağıdaki içerikle 2018 Güz Dönemi’nde açılması oybirliği ile 

kabul edilmiştir.  

 

UNIV 118-YOGA 2 

Dersin amacı; Yoga’nın fiziksel sağlığa, zihinsel kontrole ve ruhsal huzura olan pozitif ve bütünsel etkisini uygulamalı 

olarak göstermektir. Böylece bu yaşam tarzını öğrencinin okul ve okul sonrası hayatına da yerleşmesini sağlamaktır. UNIV 
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118 Yoga Karana olarak adlandırılan dinamik duruşlardan oluşmaktadır; ayrıca esnekliğin daha fazla deneyimlendiği bir 

üst seviye duruşları içermektedir.  

Kredi: 1 

 

UNIV 118- YOGA 2 

The course objective is to demonstrate the positive and holistic effect of yoga on physical health, mental control and spiritual 

peace within a practice-based structure, and thereby ensure that students adopt this life style during and after their university 

studies. UNIV 118 course consists of dynamic postures called Karana as well as higher-level postures where flexibility is 

experienced more deeply.  

Credit: 1 

 

6. Öğrenci Dekanlığı tarafından oluşturulan Koç Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Faaliyet Yönergesi EK-1’deki şekliyle 

uygulanması oybirliği ile kabul edilmiştir. 

7. Koç Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeoloji Araştırma Merkezi’nin (KUDAR) kurulma önerisi görüşülmüş ve Ek-

2’de sunulduğu şekilde açılması oybirliğiyle kabul edilmiş ve ilgili başvuru dosyasının YÖK’e sunulmasına oybirliği ile karar 

verilmiştir. 

8. İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi’nin 01.08.2018 tarih, 2018/05 sayılı Fakülte Kurul Karar Tutanağı görüşülmüş ve 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

8.1 Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü tarafından 2018 Güz döneminden itibaren açılması önerilen MAVA 442: Theories 

of Visual Culture / Görsel Kültür Teorileri dersi uygun bulunarak oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 

MAVA 442: Görsel Kültür Teorileri 

20. ve 21. yüzyıllarda görsel kültürün egemenliğine ilişkin önemli tarihsel ve çağdaş teorik tartışmaların 

incelenmesi. Seyirci kavramının yükselişinin psikolojik, sosyal ve entelektüel etkileri, gündelik deneyimlerimiz 

üzerindeki tesirinin yanı sıra görselin egemenliğine meydan okuyan teorilerin gözden geçirilmesi. Benjamin, 

Chion, Debord, Deleuze, Marks, Mirzoeff, Mitchell, Ranciere ve Sontag’ı içeren kavramsal metinler. 

Kredi: 3 

 

 

MAVA 442: Theories of Visual Culture 

Examination of influential historical and contemporary theoretical debates about the dominance of visual culture 

in the 20th and 21st centuries. Consideration of the psychological, social and intellectual effects of the rise of 

spectatorship, its impact on our quotidian experiences as well as theories that challenge its dominance. 

Conceptual texts including those of Benjamin, Chion, Debord, Deleuze, Marks, Mirzoeff, Mitchell, Ranciere, 

and Sontag. 

Credits: 3 

 

 

8.2 Çekirdek Program kapsamında 2018 Güz döneminden itibaren açılması önerilen ASIU 121: Sensory Experience in 

Literature / Edebiyatta Duyusal Deneyim dersi uygun bulunarak oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 

ASIU 121: Edebiyatta Duyusal Deneyim 

Duyusal deneyimin edebi türlerde yansımaları konusunda ifade yeteneğini geliştirir. Farklı edebi formların 

duyusal algılar tarafından biçimlenen dünyayı nasıl temsil ettiklerini ve bu algıların cinsiyet, ırk veya sınıf 

tartışmaları aracılığıyla ideolojik araçlar haline  dönüşmesini sorgular. Duyusal becerilerin hayatın 

deneyimlenmesindeki rolünü merak eder. Duyu kaybı yaşayan kişilerle ilgili etik problemleri gündeme getirir, 

öğrencilerden metinlerdeki durumları kendi tecrübeleriyle ilişkilendirmelerini ister. Bir caddedeki kokular ya 

da sesleri anlatmak gibi yaratıcı yazma ödevleriyle öğrencilere yakın çevreye dair farkındalık kazandırır. 20nci 

yüzyılda yazılmış  Türkçe ve İngilizce edebiyat yapıtlarını konu alır, yer yer felsefe, psikoloji, kültürel 

çalışmalar ve görsel sanatların desteğine de başvurur.    

Kredi: 3 
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ASIU 121: Sensory Experience in Literature 

To develop ability to  express the significance of different literary forms as a reflection of sensory experience. 

Questions how different genres of literature portray the world as shaped by sense perceptions and how these 

perceptions might become ideological tools through discussions of   gender, race or class. Asks the role of 

sensory skills in  the way life is experienced. Raises up ethical issues concerning people with sensory loss 

asking students to relate their own experiences to situations presented in texts. Develops awareness of the 

immediate world around students through creative writing tasks like reporting the sounds or smells of a 

street. Includes 20th century literary works in English and Turkish with  support from other disciplines such 

as  philosophy, psychology, cultural studies and visual arts.      

Credits: 3 

 

8.3 Çekirdek Program kapsamında 2018 Güz döneminden itibaren açılması önerilen HUMS 132: Illusion: When 

Appearances Deceive / Yanılsama: Görüntülerin Yanıltması dersi uygun bulunarak oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 

HUMS 132: Yanılsama: Görüntülerin Yanıltması 

Duyu algısı ve onun bilişsel yaşamımızdaki rolü üzerine disiplinlerarası bir sorgulama. Tartışılacak sorulardan 

bazıları: Duyular üzerine gittikçe karmaşık hale gelen bilimsel anlayışımız, dış dünya üzerine bilgimizin 

oluşmasında duyuların rolü konusunda ne söylüyor? Ne tür duyularımız var ve bunlar birbirleriyle nasıl bir ilişki 

içindeler? Duyusal deneyimlerimizin bizler için hissedilme biçimini belirleyen etmenler nedir ve dünyanın bize 

algısal olarak görünme biçimini evrim nasıl oluşturdu? Bedenimizin ötesindeki dünyaya erişimimizi duyuların 

nasıl sağladığı konusunda yanılsama ve sanrı olayları ne anlatıyor? Tartışmalarımızda felsefe, psikoloji, 

bilişselbilim ve sinirbilimin bulgularından sıkça yararlanacağız.  

Kredi: 3 

 

HUMS 132: Illusion: When Appearances Deceive 

An interdisciplinary exploration of sense perception and its role in our cognitive lives. Questions to be addressed 

include: Our increasingly sophisticated scientific understanding of the senses and their ability to provide 

knowledge of an external reality. Relations of sense to one another? Factors that determine sensory experience. 

The way evolution has informed the way the world perceptually appears. The phenomena of illusion and 

hallucination and how the senses give us access to the world outside our own skin. Drawing widely on results 

from philosophy, psychology, cognitive science, and neuroscience. 

Credits: 3 

 

8.4 2018 Güz döneminden itibaren PHIL 338: Philosophy of Mind / Zihin Felsefesi dersine PHIL 101: Felsefeye 

Giriş ve öğretim üyesi onayı ön koşulunun ve PHIL 403: Topics in Ancient Philosophy / Antik Felsefenin Temel 

Konuları dersine PHIL 213: Antik Felsefe ve öğretim üyesi onayı ön koşullarının eklenmesi önerisi oy birliğiyle 

kabul edilmiştir. 

 

PHIL 338: Philosophy of Mind / Zihin Felsefesi 

Prerequisite: PHIL 101: Introduction to Philosophy and Philosophical Thinking or Consent of the Instructor 

 

Ön Koşul: PHIL 101: Felsefeye Giriş ya da Öğretim Üyesi Onayı 

 

PHIL 403: Topics in Ancient Philosophy / Antik Felsefenin Temel Konuları 

Prerequisite: PHIL 213: Ancient Philosophy or Consent of the Instructor 

 

Ön Koşul: PHIL 213: Antik Felsefe ya da Öğretim Üyesi Onayı 

 

8.5 Tarih Bölümü tarafından 2019 Bahar döneminden itibaren açılması önerilen HIST 328: History of Contemporary 

Turkey / Çağdaş Türkiye Tarihi dersi uygun bulunarak oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

 

HIST 328: Çağdaş Türkiye Tarihi 

Cumhuriyet’in kuruluşundan 20. yüzyılın sonuna kadar olan süreçte Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve sosyal 

gelişimleri tartışır. Tek parti yönetiminden çok partili sisteme geçişi ve bu geçişin uzun vadede Türkiye devlet 
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ve toplumuna olan etkilerine odaklanır. Genel olarak iç ve dış dinamikleri göz önünde bulundurarak Türkiye 

tarihindeki reformların evrimini ele alır. 

Kredi: 3 

 

HIST 328: History of Contemporary Turkey 

Discusses the political, economic, and social developments in Turkey from the foundation of the Republic to the 

end of the 20th century. Focuses on the transition from the mono-party to multi-party system and its repercussions 

on Turkish state and society. In general, covers the evolution of reforms in the history of Turkey taking into 

consideration its domestic and foreign dimensions. 

Credits: 3 

 

 

9. Koç Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönergesi EK-3’teki şekliyle uygulanması oybirliği ile kabul 

edilmiştir. 
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EK-1 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DERSDIŞI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE 

 

 

1. AMAÇ  

Öğrenci topluluklarının temel amacı, öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini değerlendirmek, geliştirmek 

ve/veya akademik koşullara katkıda bulunmak ve Üniversite tarafından sağlanan olanaklardan öğrencilerin eşit ve düzenli olarak 

yararlanmasını sağlamaktır. 

 

2. KAPSAM 

Öğrenci Dekanlığı - Öğrenci Etkinlikleri ve Gönüllü Projeler Ofisi’ne bağlı olarak ders dışı faaliyet gösteren öğrenci topluluklarını 

kapsar. Bu öğrenci topluluklarında faaliyet gösteren tüm üyeler bu yönergeye uymak zorundadırlar. 

 

3. REFERANSLAR 

YÖK Disiplin Yönetmeliği  

Öğrenci Davranış Kuralları  

 

4. SORUMLULUKLAR 

Bu yönergenin hazırlanması, uygulanması ve güncellenmesinden Öğrenci Dekanlığı - Öğrenci Etkinlikleri ve Gönüllü Projeler 

Ofisi ve Denetleme Kurulu sorumludur. 

 

5.  TANIMLAR 

5.1. Öğrenci Etkinlikleri ve Gönüllü Projeler Ofisi 

Öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sportif ve gönüllü faaliyetlerini değerlendirmek, koordine etmek ve geliştirmek üzere 

Öğrenci Dekanlığı tarafından kurulan birimdir. Yönergede bu birim OFİS olarak belirtilmektedir. Ofis; Öğrenci Dekanlığı’na bağlı 

olarak çalışmaktadır. Tüm öğrenci topluluklarının OFİS içinde atanmış süpervizörü bulunmaktadır. Süpervizör bilgisi tüm 

topluluklara güz dönemi başında e-posta yolu ile iletilir. 

5.2. Öğrenci Toplulukları 

Resmi kuruluşu OFİS tarafından onaylanmış tüm öğrenci kulüp ve gruplarını kapsar. Öğrenci kulüpleri; en az dört dönem boyunca 

kurulma amacına uygun olarak aktif çalışan, proje üreten toplulukların aldığı resmi statüdür. Öğrenci grupları ise yeni kurulmuş 

olan ve değerlendirme sürecine tabii topluluklardır. Bazı çok alanlı kulüplerin kendi içlerinde etkinlik alanlarına ayrılmasıyla 

oluşturulmuş birimlere de grup denmektedir. 

5.3. Etkinlik 

OFİS’in bilgisi dahilinde gerçekleştirilen her türlü konser, seminer, söyleşi, konferans, yayın, turnuva, festival, görsel sanatlar, 

gezi, atölye çalışmaları gibi, Koç Üniversitesi kültürüne ve öğrenci gelişimine katkı sağlayacak ders dışı faaliyetleri içerir. 

Topluluk üyelerinin, OFİS’in bilgisi ve onayı dışında gerçekleştirdikleri her türlü faaliyet Koç Üniversitesi açısından bir 

bağlayıcılık taşımaz.   

5.4. Öğrenci Topluluklarının Faaliyet Alanları: 

1) Fikir  

2) Sanat ve Medya  
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3) Performans  

4) Hobi  

5) Dil ve Kültür  

6) Gönüllülük/Sosyal Sorumluluk 

7) Akademik  

8) Bilim ve Bilişim Teknolojileri 

 

5.5. Öğrenci Toplulukları Denetleme Kurulu 

OFİS veya öğrenci toplulukları tarafından iletilen şikâyet dosyalarını iş bu yönergeye bağlı olarak değerlendirerek tavsiye 

kararlarını Öğrenci Dekanı’na ileten kuruldur. Yönergede bu birim ÖTDK olarak belirtilmektedir. 

5.6. Formlar  

OFİS tarafından düzenlenmiş formlar aşağıda belirtilmektedir. Bu formlara İnternet üzerinde yer alan Ofis’in web-sayfasından 

erişilebilir. https://incampus.ku.edu.tr/tr/procedures 

• Koç Üniversitesi Yeni Öğrenci Topluluğu Başvuru Formu 

• Etkinlik Bütçe Talep Formu 

• Koç Üniversitesi Ajans Brief  Dökümanı 

 

6. TEMEL PRENSİPLER 

6.1. Öğrenci Topluluğunun Kuruluş Esasları 

Bir öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması beklenir. 

6.1.1. Kurucu üye sayısının en az yedi üyeden oluşması gerekir. Bu yedi üyenin aşağıdaki maddeye uygun statüde olması 

gerekmektedir. 

“Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre herhangi bir akademik disiplin cezası almış veya 1 dönem veya üzeri 

uzaklaştırma cezası gerektiren bir madde çerçevesinde idari disiplin cezası almış öğrenciler, öğrenci topluluklarında 

yönetici pozisyonunda görev alamaz.” 

 

7 kurucu üyenin pozisyonları başkan (1), başkan yardımcısı (1), sayman (1), sekreter (1) ve yönetim kurulu üyesi (en az 

3) olarak belirlenmiştir. Demokratik çoğunluğun sağlandığı durumlarda başkanın yanında bir eş başkanın bulunması 

mümkündür. Topluluklar farklı ihtiyaçlara yönelik olarak belirtilen 7 pozisyon dışında başkan ve başkan yardımcısı 

pozisyonları sabit kalmak üzere pozisyon isimlerinde değişiklik yapabilir veya yeni pozisyonlar ekleyebilirler. 

6.1.2. Topluluğun etkinliklerini gerçekleştirmesi sürecinde bilgi, ilgi ve deneyimlerinden faydalanabileceği bir danışman 

edinmesi tavsiye edilir. Bu danışman Koç Üniversitesi içerisinde gönüllü olarak topluluğa yardımcı olabilecek idari veya 

akademik personel kadrosundan olmalıdır. 

6.1.3. Topluluklar isim ve adreslerini Öğrenci Toplulukları Çalışma Esasları’nda aşağıda belirlenen formata uygun olarak 

belirtmek zorundadırlar. 

Koç Üniversitesi……………………………………..Kulübü/Grubu, “Koç Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin 

düzenlenmesi hakkındaki yönerge” uyarınca, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer-İstanbul  adresinde 

Öğrenci Dekanlığı’nın denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur. 

Yeni Kurulacak Gruplar İçin 

https://incampus.ku.edu.tr/tr/procedures


  

17 Ağustos 2018/09 No.lu Üniversite Akademik Kurul Toplantısı 

 

 

8 | 31 

 

6.1.4. Koç Üniversitesi’nde bir kulübün oluşması üç aşamadan sonra gerçekleşir: (1) Başvuru, (2) Sınamalı 

Değerlendirme (3) Resmi Statü Kazanma 

6.1.5. Kurulacak yeni gruplar için başvuru duyurusu OFİS tarafından her yıl bir kez güz dönemi başlangıcında yapılır. 

Başvurular yapılacak duyuruyu takip eden iki hafta içerisinde tamamlanır. Sonuçlar ise başvuruların bitiş tarihinden iki 

hafta sonra duyurulur. Başvuru için gerekli belge başvuru formudur. (Ek-1 Koç Üniversitesi Yeni Öğrenci Topluluğu 

Başvuru Formu diye belirtilmektedir.) 

6.1.6. OFİS gerekli gördüğü hallerde forma ek olarak bilgi talep etme hakkına sahiptir. 

6.1.7. Gruplar değerlendirme sürecine tabii topluluklardır. Başvuru ve sınamalı süreç değerlendirme OFİS tarafından 

aşağıdaki kriterlere göre yapılmaktadır: 

• Mevcut kulüp ve grupların faaliyet alanları ile çakışmamasına 

• Başvurusu yapılan grubun amacının Üniversite kültürüne katkısına 

• Tüm öğrencileri kapsamasına 

• Faaliyet gösterecekleri alanın sürekliliğine 

• Bir akademik yıl içinde en az dört faaliyet gerçekleştirebilmesine 

• İşbu yönergeye eksiksiz olarak uyulmasına  

6.1.8. Başvurusu onaylanan gruplara OFİS tarafından e-posta ile bilgilendirme yapılır. 

6.1.9. Başvurunun onaylanması durumunda, yeni kurulan gruplar için OFİS tarafından talep edilebilecek ilgili belgeler 

ve yükümlülükler aşağıda yer almaktadır. Belirtilen tüm belgelerin hazırlanması öğrenci topluluklarının kendi 

sorumluluğundadır ancak ihtiyaç var ise Ofis’ten destek ve danışmanlık alabilirler. 

• İç Tüzük 

• Üye Listesi 

• Dönemlik Etkinlik Planı 

• Yönetim Kurulu’ndan en az iki kişi ile OFİS tarafından düzenlenecek olan “Öğrenci Toplulukları İdari 

Eğitimi”ne katılım 

6.1.10.  Gruplar önce ‘Aday Kulüp’ statüsünde iki akademik dönem geçirirler. Bu süre içinde kuruluş amaçları ile uyumlu 

faaliyetlerde bulunmaları, her dönem en az iki faaliyet gerçekleştirmeleri, yeni dönem seçim süreçlerini uygun biçimde 

tamamlamaları ve aktif üye sayılarını kuruluşlarındaki üye sayılarının (en az 7) altına düşürmemeleri beklenir. Bu 

kriterlere bakılarak dört akademik dönem sonunda grubun statüsü OFİS tarafından gözden geçirilir ve uygun görülürse 

kulüp statüsü kazandırılır. Kulüp statüsü verilmeyen gruplar karara ÖTDK nezdinde itiraz edebilirler. 

6.1.11. Yeni başvuru yapan ve onaylanan topluluklar “sınamalı” kapsamda kurulur. Kurulmasını takip eden iki dönem 

boyunca OFİS tarafından toplulukların faaliyetleri gözlemlenir ve 6.1.7 maddesinde belirtilen kriterleri 

gerçekleştirmediği tespit edilirse sene içinde kurulum onayları iptal edilir. 

Mevcut Kulüpler İçin 

6.1.12. Mevcut kulüplerin her sene aşağıdaki iki aşamayı takip ederek kayıtlarını yenilemeleri gerekir.  

6.1.13. İlk aşamada, Mayıs-Haziran aylarında OFİS tarafından organize edilecek olan seçim sürecini tamamlamaları 

gerekmektedir. Seçimlerini gerçekleştiremeyen kulüpler pasif duruma düşer ve bir sonraki akademik yılda faaliyet 

gösteremezler.  
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6.1.14. OFİS’in talep etmesi durumunda, ilk aşamayı tamamlayan kulüpler, güz dönemi başlangıç tarihinden (derslerin 

başladığı ilk gün) itibaren ilk üç hafta içerisinde aşağıdaki sorumlulukları tamamlamak ve OFİS’e teslim etmekle 

yükümlüdürler.  

• Öğrenci Topluluğu iç tüzüğünün güncellenmesi (EK 2’de Topluluklar iç tüzük taslağı yer almaktadır.) 

• Güncel üye listesi 

• Güz dönemi başında gerçekleştirilen öğrenci toplulukları idari eğitimine katılma 

6.1.15.  Mevcut kulüplerin her akademik yılda tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine yönelik en az dört etkinlik yaparak 

aktif statüsünü koruması gerekmektedir. Bu koşulun sağlanmaması durumunda kulübün statüsü OFİS tarafından yeniden 

değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sonucunda topluluk OFİS tarafından kapatılabilir. 

Resmi Statü Kazanan Topluluklara Verilen Haklar 

6.1.16. Kulüp ve Grup işleyişiyle ilgili her türlü konu, sorun ve soruyla ilgili OFİS’ten danışmanlık yardımı 

6.1.17. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde yer alan sınıf, konferans salonu, toplantı odası vb mekânların rezervasyon yolu 

ile kullanımı 

6.1.17.1. Mekân rezervasyon talepleri sadece onaylanmış etkinlikler için işleme alınır. Gerekçesiz rezervasyon 

yapılmamaktadır. Ayrıca Öğrenci Merkezi -3. Katta yer alan kulüp odaları da yine öğrenci topluluğu tarafından gerekçe 

belirtilerek yazılı başvuru yapılması halinde sınırlı bir süre için rezerve edilebilir. Öğrenci kulüp odaları birden fazla 

kulübün dönem içinde çoklu kullanımı içindir. Bu nedenle odalar en fazla 2-3 hafta süre ile tek bir kulübe rezerve edilebilir. 

6.1.18. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde afiş asım kuralları (EK 3’de belirtilen) çerçevesinde belirlenmiş sayılarda afiş, 

poster vb basılı malzeme asımı ve dağıtımı 

6.1.19. Etkinliklerin tüm öğrencilere duyurulmasının sağlanması 

6.1.20. Organize edecekleri etkinlikler için Koç Üniversitesi logosu ve isminin kullanımının İletişim Direktörlüğü’nün 

onayına sunulması 

6.1.21. Topluluk adına e-posta veya web sitesi kurulumu için, OFİS’in onayı dahilinde, Bilgi İşlem Direktörlüğü’nden 

destek alınması  

6.1.22. Her Topluluğun ku uzantılı e-posta ve websitesi edinme hakkı yoktur. Talep için OFİS ile görüşülmesi ve gerekçe 

bildirilmesi gerekmektedir. Bu gibi talepler, işlevsellik bakımından ihtiyaç olmadığı kanaatine varılırsa, olumsuz 

yanıtlanabilir. 

6.1.23. Logo tasarımı konusunda İletişim Direktörlüğü’nden tasarım ve yönlendirme desteği alınması. Logo tasarımı 

öncesi toplulukların OFİS’ten temin edebilecekleri Koç Üniversitesi Ajans Biref Dökümanı (EK 3’de belirtilen) ile 

başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

6.1.24. Her sene güz dönemi başında organize edilen yeni öğrenci uyum programında öğrenci toplulukları alanında stant 

açarak tanıtım yapma imkânı 

6.2. Faaliyetler 

Toplulukların planladıkları veya düzenledikleri tüm faaliyetlerde aşağıda yer alan yükümlülüklere uyması gerekmektedir: 

6.2.1. Topluluklar Anayasa’da ifade edilen; devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve 

özgürlüklere, laikliğe, yasalara aykırı tutum, davranış ve etkinliklerde bulunamaz; bu ilkelerle ters düşen kişi veya kurumları 

Üniversite’ye davet edemezler. 

• Topluluklar her türlü etkinlik için davet edecekleri kişi veya kurumları, davet etmeden önce, OFİS’in onayına 

sunmakla yükümlüdürler. OFİS, gerek gördüğü durumlarda, bu kişi veya kurumları bir üst kurulun denetimine tabii 
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tutmak zorundadır. Bu üst kurul; İletişim Direktörlüğü, konu kapsamında ilgili fakülte dekanı ve Rektörlüğü 

içermektedir. 

• Topluluklar OFİS’in onayı alınmadan yazılı olarak veya sosyal medya üzerinde topluluğun ve Üniversite’nin ismi 

ve logosu kullanılarak bildirimlerde ve tanıtımlarda bulunamaz, izinsiz faaliyet,  basılı materyal basım ve dağıtımını 

yapamaz. . OFİS, bu bilgilerin hepsini İletişim Direktörlüğü ile paylaşmalıdır. 

• OFİS’in bilgisi dışında Koç Üniversitesi adına vakıf, şirket vb sponsorluk görüşmelerine giderek üniversite adına 

izinsiz imza atamaz. 

6.2.2. Öğrenci toplulukları, Koç Üniversitesi’nin bağlı olduğu Yüksek Öğretim Kurumu Disiplin Yönetmeliği’ne uygun 

düşmeyecek etkinliklerde bulunamazlar. 

6.2.3. Topluluklar kendi kuruluş amaçlarında belirtilen tanımlamaların dışına çıkan konularda etkinlik yapamazlar 

6.2.4. Topluluklar Üniversite içinde ya da dışında gerçekleştirmek istedikleri her türlü etkinliği OFİS tarafından belirlenen 

tarihlerde ‘Etkinlik Bütçe Talep Formu’nu (EK-4’de belirtilen) doldurarak OFİS’e e-posta yolu ile bildirirler. Etkinlik 

verilecek onay doğrultusunda gerçekleştirilir. Onay gelmeden etkinlik duyuruları yapılamaz.  

6.2.5. Topluluk etkinlikleri Koç Üniversitesi mensupları içindir; dış katılıma kapalıdır. Koç Üniversitesi dışından her tür 

katılım (davetli, basın v.b.) OFİS’in iznine tabiidir.   

6.2.6. Her dönem sonunda topluluklar yazılı ve görsel materyallerle destekledikleri ‘Dönem Değerlendirme’ raporunu hazır 

bulundurmakla ve OFİS’in talep etmesi halinde sunmakla yükümlüdür. 

6.2.7. Her akademik yılın sonunda mevcut topluluklar OFİS tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda 

toplulukların bir sonraki dönemde çalışmalarına son verilebilir.  

6.2.8. Topluluk yönetimi ve üyeleri bireysel maddi çıkar sağlayan etkinliklerde bulunamazlar.  

6.2.9. Topluluklar başka toplulukların faaliyet alanlarına girecek etkinliklerde bulunamazlar. Bu tür durumlar ortaya çıktığında 

etkinlik ancak topluluklar arası işbirliği ve iletişim içinde gerçekleşebilir. Anlaşmazlıkları OFİS karara bağlar. Topluluklar, 

OFİS kararlarına ÖTDK nezdinde itiraz edebilirler. 

6.2.10. Topluluklar OFİS’in onayını almak koşuluyla kuruluş amaçları doğrultusunda, alanında uzman kişilerden destek 

alabilir, eğitim düzenleyebilir, her türlü geliştirici faaliyetlerde bulunabilirler. Ancak, konuşmacı veya eğitimci olarak önerilen 

kişiler Üniversite’ye davet edilmeden önce, OFİS tarafından yetkinlik ve Üniversite kültürüne uygunluk bakımından 

değerlendirilmesi ve onaylanması gerekir. OFİS tarafından her bahar dönemi sonunda öğrenci topluluklarına düzenli / 

dönemlik kurs veren eğitmenler hakkında memnuniyet araştırması yapılır. Topluluklar, mevcut eğitmenleri ile çalışmaya 

devam etmek isteyip istemediklerini, yönetim kurulu içinde karara ilişkin oy çokluğu sağladıktan sonra, Ofis’e yazılı olarak 

iletirler. Bu bilgilendirme yazısının tüm topluluk yönetim kurulu üyeleri tarafından Ofis’e gönderilmesi gerekir. Ayrıca OFİS 

gerekli gördüğü durumlarda topluluklara eğitmen değerlendirme formu göndererek eğitmen hakkında daha detaylı geri 

bildirim alma hakkına sahiptir. 

6.2.11. Toplulukların Üniversite dahilindeki tüm birimler ile olan iş ilişkileri OFİS aracılığı ile takip edilir. Topluluklar OFİS 

tarafından yönlendirilmediği sürece Üniversite dahilindeki hiçbir birim ile irtibata geçemez. 

6.2.12. Her türlü mal ve hizmet alımları öğrenci kulübü talebi doğrultusunda Satın Alma Müdürlüğü aracılığıyla 

gerçekleştirilir. Bu alımlar için topluluklar OFİS’e başvurur. Öğrenci, OFİS tarafından yönlendirilmediği sürece Satın Alma 

Müdürülüğü ile irtibata geçemez. Satınalma Müdürlüğü, OFİS’ ten gelen detaylı bilgiler ve şartname (var ise) doğrultusunda 

talepleri toplar ve OFİS’ in son onayı sonrası alımı gerçekleştirir. 
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6.2.13. YÖK Disiplin Yönetmeliği gereği toplulukların gerçekleştirdiği etkinliklerde alkol ikramı, tanıtımı ve satışı kesinlikle 

yapılamaz.  

6.2.14.  Basılı Malzeme Yükümlülükleri: 

• Topluluk faaliyetleriyle ilgili her türlü basılı dokümanın (afiş, poster, el ilanı vb.) OFİS onayına sunulması 

gerekmektedir. Afiş asımlarıyla ilgili kurallar EK-5’de yer almaktadır. 

• Ek olarak Koç Üniversitesi isminin ve logosunun kullanılacağı her türlü yazılı ve görsel materyalin hazırlanması 

aşamasında Kurumsal Kimlik Kılavuzu’ndan yararlanılmalıdır. Gerekli durumlarda hazırlanan materyaller İletişim 

Direktörlüğü’nün onayına sunulabilir. Koç Üniversitesi’ne ait Kurumsal Kimlik Kılavuzu’na OFİS’ten veya 

http://pr.ku.edu.tr/tr sayfasından ulaşılabilir. 

• İletişim Direktörlüğü’nden istenecek her türlü basılı malzemenin tasarımı için aşağıda belirtilen zamanlarda detaylı 

brief verilmesi gerekmektedir. Aksi halde, daha kısa zamanlarda çalışmaların teslimatı beklenemez. EK-3’de Koç 

Üniversitesi Ajans Brief Dökümanı yer almaktadır. 

o Poster, afiş, roll up: en az 20 gün önce 

o Basit tanıtım filmi: en az 1 ay önce 

o Çeşitli promosyon  malzemesi üzeri görsel uygulama: en az 3 hafta önce 

6.2.15. Koç Üniversitesi Küresel İlkeler sözleşmesini imzalamış bir kurumdur. Sosyal güvencesi olmayan hiç kimse 

Üniversite yerleşkesi dahilinde çalışamaz. Bu nedenle topluluklar aracılığı ile dışarıdan Üniversite’ye gelen her türlü firma ve 

kurum adına çalışacak kişilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan işe giriş ve sigorta belgelerini 

faaliyet öncesinde OFİS’e iletilmesi gerekmektedir. Topluluklar bu belgelerin OFİS’e ulaştırılmasında birinci derecede 

sorumludurlar. İlgili evraklarını getirmemiş firma çalışanları Üniversite içerisine giriş yapamazlar.  

6.2.16. Basının katılacağı ya da basına duyurulacak etkinliklerde: 

• Basının davet edileceği her etkinlikte, İletişim Direktörlüğü’nün onayı alınmalı. Topluluk, Koç Üniversitesi adına 

basınla iletişime geçmemelidir. 

• Basın bülteni için, en az 2 hafta öncesinden etkinlik ile ilgili detaylı bilgiler İletişim Direktörlüğü’ne iletilmelidir. 

Eğer yurt dışına da bülten servis edilecekse bu bilgilerin İngilizcesi de iletilmelidir. 

• Basının geleceği davetlerde, eğer dışarıdan konuk veya konuşmacı varsa, basın katılımı olacağı bilgisi bu kişi / 

kişilere verilmeli, uygunluğu alınmalıdır. 

• Etkinliğe fotoğrafçı, kameraman ve simultane çevirmen ayarlanmasından İletişim direktörlüğü sorumlu değildir; eğer 

isteniyorsa ek bir bütçe gerektirir.  

6.2.17.  Her türlü reklam ve barter anlaşmalarında İletişim Direktörlüğü’nün onayı ile başlanmalı ve devam edilmelidir. 

6.3 Mali Esaslar 

6.3.1. Bütçe     

6.3.1.1. Topluluk bütçeleri OFİS tarafından etkinlik bazlı olarak değerlendirilir. Her topluluk OFİS’ten gelen aylık 

etkinlik bütçe talep formlarını doldurarak projeleri için bütçe talebinde bulunurlar. Talepler OFİS tarafından 

değerlendirilerek bir hafta içinde topluluklara olumlu/olumsuz geri bildirimde bulunulur. Bütçe talep formlarını belirtilen 

tarihe kadar iletmeyen toplulukların etkinlikleri için bütçe ayrılamaz.   

6.3.1.2. SAP sistemi üzerinde OFİS’in görüntüleyebildiği ve yönettiği topluluk gelir ve gider kalemleri bulunmaktadır. 

Tüm toplulukların gelir ve giderler raporlarının yer aldığı bu bütçe kalemleri ÖD ve Mali İşler Direktörlüğü tarafından 

http://pr.ku.edu.tr/tr
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her istenildiğinde incelenebilir. Topluluğa ait yönetim kurulu ise sadece kendi faaliyetlerine ilişkin gelir gider raporunu 

OFİS’ten talep edebilir. 

6.3.2. Gelir Kaynakları 

6.3.2.1. Toplulukların temel gelir kaynakları OFİS tarafından verilen etkinlik bütçeleridir. Bu bütçe haricinde gelir elde 

edebilecekleri durum ve koşullar aşağıda belirtilmiştir. 

• Topluluklar üyelerinden dönemsel aidat alabilirler veya düzenledikleri kurslar için katılım ücreti toplayabilirler. 

Dönemsel aidatlar ve kurs ücretleri eğitim yılı başladıktan sonraki ilk tanışma toplantısı sonrasında talep edilebilir. 

Aidatların ve kurs ücretlerinin üst limiti OFİS onayına bağlıdır. Aidatlar ve kurs ücretleri online olarak v-pos 

sistemiyle Ofis’in bilgisi dahilinde toplanır. Toplanan dönemsel aidatlar ve kurs ücretleri ilgili topluluğun adına 

üyelik geliri olarak OFİS tarafından işletilir.  

• Topluluklar OFİS’in onayını alarak sponsorluk, catering, stant vb anlaşmalar yapabilir; etkinliklerine mali kaynak 

sağlayabilirler. Anlaşma sürecinde topluluk OFİS’in düzenlemiş olduğu ve Satın Alma Müdürlüğü’nden onaylı 

ilgili sözleşmesini ilgili firmaya imzalatmak ve gerekli evrakları temin ile birlikte sözleşmeden doğan damga 

vergisi dekontunu Satınalma Müdürlüğü’ ne iletmekle yükümlüdür. Firmadan sözleşmeye ek olarak gelen talepler 

OFİS’in değerlendirmesine sunulur. OFİS; gerekli gördüğü durumlarda bu talepleri Koç Üniversitesi Hukuk 

Müşavirliği’nin görüşüne sunar. Sözleşmesi tamamlanmamış veya onaylanmamış firmalar Üniversite’ye giriş 

yapamaz. 

• Herhangi bir etkinlik için katılım ücreti toplanması gerektiği durumlarda elden ücret toplanamaz. Katılım ücreti 

OFİS’in ön onayı ile online v-pos sistemi üzerinden toplanır. Toplanan gelirler topluluğun adına etkinlik geliri 

olarak OFİS tarafından işletilir. Etkinlik katılım ücretleri ancak etkinliğin iptal edilmesi durumunda katılımcılara 

iade edilebilir. Bunun dışında etkinlik katılım ücretleri katılımcının isteğine bağlı olarak iade edilmez. 

Katılımcının iade başvurusu olmadı durumunda iade durumu OFİS’in değerlendirmesine tabiidir. 

• Topluluklar OFİS onayı ile kuruluş amaçlarına yönelik ücretli ya da ücretsiz eğitimler düzenleyebilirler. Ücretli 

olarak belirlenen eğitimlerin üst ödeme sınırı OFİS onayı ile belirlenir. Bir eğitim düzenli olarak dışarıdan gelecek 

uzman bir eğitmen aracılığı ile verilecek ise, bu eğitmenin ve ücretinin OFİS tarafından onaylanması gerekir. 

Bireysel olarak bir şirkete bağlı olmaksızın çalışan eğitmen Üniversite bünyesinde bordroya alınır ve sigortalanır. 

OFİS; eğitmen bilgilerini İnsan Kaynakları Direktörlüğü ile paylaşarak bordro ve maaş ödeme sürecini başlatır. 

Bir şirkete bağlı olarak çalışan ve hizmet karşılığı fatura kesebilecek eğitmenlerin ödemeleri ise fatura karşılığı 

gerçekleştirilebilir. Bunların dışında daha kısa dönemli çalışacak olan eğitmenin maaşı eser sözleşmesi olarak 

adlandırılan bir sözleşme üzerinden yapılır. Eğitmen tarafından imzalı olan bu sözleşme İnsan Kaynakları 

Direktörlüğü’ne OFİS tarafından iletilir. Tüm öğrenci toplulukları eğitmen ödeme süreçleri Mali işler ve İnsan 

Kaynakları Direktörlüklerinin takibindedir.  

6.3.3. Giderler 

6.3.3.1 Topluluklar her türlü gider kalemleri için öncelikli olarak OFİS’in onayını almak durumundadır. 

6.3.3.2.Toplulukların her türlü mal ve hizmet alımları OFİS, Mali İşler Direktörlüğü ve Satın Alma Müdürlüğü tarafından 

yürütülür. Topluluklar taleplerini OFİS’e etkinlik bütçe talep formu içinde bildirirler ancak satın alma ve ödeme sürecine 

dâhil olmazlar. 

6.3.4. Denetim 
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6.3.4.1. Topluluklar, yapmış oldukları ödemeleri mali açıdan belgelemek durumundadırlar. Gerekli görülen durumlarda 

topluluklar mali açıdan denetlenebilir.  

6.3.4.2. Topluluklar kendi kullanımlarına verilen Üniversite mekânlarını düzgün bir şekilde kullanmakla yükümlüdürler. 

Yapılan denetimlerde dağınık ya da uygunsuz şekilde kullanıldığı fotoğraflanıp belgelenen topluluklar uyarı cezası alır. 

Aynı durumun tekrar etmesi topluluğun ikinci uyarıyı alması halinde kulüp odası kullanım hakkı dönemsel olarak iptal 

edilebilir. Bu durumda topluluk yönetimlerinin denetleme kuruluna itiraz hakları vardır. 

6.3.4.3. Kartlı geçiş sistemi olan kulüp odalarının kart kullanımları kişinin sorumluluğunda ve ona özeldir. Başka 

öğrencilere devredilemez ve kullandırılamaz. Aksi bir durumla karşılaşılması halinde kart sahibinin ve kullanan 

öğrencinin oda kullanım hakkı süresiz olarak iptal edilebilir ve disiplin yolu açılabilir. 

6.3.4.4. Topluluklar demirbaşlarını en iyi şekilde muhafaza etmekle yükümlüdürler. Demirbaşlar, OFİS onayı olmadan, 

ilgili topluluğa tahsis edilen alanın dışına çıkartılamazlar. OFİS’in onayı olduğu müddetçe topluluklar demirbaşlarını 

başka öğrenci toplulukları ile ortaklaşa kullanabilirler. Topluluk kullanımına sunulmuş demirbaş eşyaların her öğretim 

yılı sonunda Üniversiteye tesliminde herhangi bir hasar ya da eksik tespit edilmesi halinde bedeli, Yönetim Kurulu üyeleri 

tarafından tazmin edilir. 

7. YÖNTEM 

7.1.  Organlar ve Seçim 

Topluluklar aşağıdaki prosedürler bazında seçimlerini gerçekleştirmek ve belirtilen kurulların oluşturulmasını sağlamakla 

yükümlüdürler. 

7.1.2. Seçim Prosedürleri 

7.1.3 Öğrenci toplulukları yönetim seçimleri bahar dönemi sonunda OFİS’in belirlediği tarihlerde gerçekleşir. Bu dönem 

dışında seçimlerini gerçekleştirmek isteyen topluluklar, geçerli gerekçelerini belirterek, OFİS’in onayını almakla 

yükümlüdürler. Öğrenci topluluklarının kendi içinde yaptıkları oylama ve seçim resmi değildir ve OFİS tarafından 

geçersiz kabul edilir. Bu nedenle tüm toplulukların OFİS tarafından belirlenen seçim takvim ve prosedürüne uygun 

şekilde hareket etmesi gerekmektedir. İşbu yönergede seçim esaslarının takip edilmediğinin tespit edilmesi durumunda 

OFİS ilgili topluluğun seçiminin iptal edilmesi ve/veya tekrar edilmesi için ÖTDK’ya sevk edilir.  

7.1.4. Seçim dönemi geldiğinde, OFİS, seçim takvimini tüm topluluklara duyurur. Mevcut topluluk başkanı oy kullanacak 

ve aday olabilecek aktif üye listesini OFİS’e yazılı olarak ulaştırır. Listelerini belirtilen zamanda ulaştırmayan topluluklar 

seçimlere giremez. Bu şekilde seçime girememiş topluluklar cezalı olarak aktif durumdan pasif duruma düşürülür ve bir 

sonraki güz döneminde yeni topluluk başvuruları sürecine dahil edilemez.  

7.1.5. Seçimlerde oy verebilen veya aday olabilen aktif üyelerin sahip olması gereken kriterler her topluluğun kendi iç 

tüzüğünde belirtilmelidir. Topluluk, aktif üye kriterlerini önceden duyurmamış veya yazılı hale getirmemiş ise, mevcut 

yönetim kurulu aktif üyeliğin şartlarını belirleyebilir. 

7.1.6. Aktif üyeler arasında başkanlık görevine adayı olacak öğrencilerin genel not ortalamasının en az 1.50 olması 

gerekmektedir. Bu not ortalamasının altındaki öğrenciler başkan adayı olamazlar.  

7.1.7. Yönetim kurulunda herhangi bir pozisyona aday olacak öğrenci, seçileceği öngörülen edilen akademik yıl içinde 

Erasmus’a gidecek ise o göreve tek başına aday olamaz. Ofis, öğrenci topluluğunun mevcut yönetim kurulu ile görüşerek 

bu pozisyonun kontenjan sayısının 2 kişiye çıkartılmasını talep eder. Böylece bir kişinin Erasmus’a gitmesi durumunda 

göreve devam edebilecek insan gücü yaratılmış olur. 
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7.1.8. Söz konusu aktif üye listeleri OFİS tarafından tüm öğrencilere e-posta aracılığı ile gönderilir. İtiraz durumunda 

liste tekrar ilgili OFİS tarafından gözden geçirilir; gerekli düzenlemeler yapılır. Listelerin tamamlanmasının ardından, 

Yönetim Kuruluna aday olmak isteyen aktif üyeler, başvurularını bireysel olarak OFİS’e e-posta yoluyla yaparlar. 

Adayların disiplin kontrolleri OFİS tarafından yapılır. Aşağıdaki maddede belirtilen disiplin cezalarını almış olan 

öğrencilerin adaylığı düşer.  

 

“Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre herhangi bir akademik disiplin cezası almış veya 1 dönem veya üzeri 

uzaklaştırma cezası gerektiren bir madde çerçevesinde idari disiplin cezası almış öğrenciler, öğrenci topluluklarında 

yönetici pozisyonunda görev alamaz.” 

 

Buna ek olarak; sonucunda ceza alsın/almasın soruşturma sürecine tabii tutulmuş ve/veya öğrencilik sıfatının gerektirdiği 

vakara yakışmayan tutum veya davranışta bulunan veya öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu 

sarsarak, Üniversite kültürüne ve huzuruna zarar verecek nitelikte davranışlarda bulunan öğrencilerin adaylığı düşebilir. 

7.1.9. Aday listesi OFİS tarafından online seçim sayfasına yüklenir ve seçim süreci başlatılır. Her topluluğun aktif üyesi 

sistemde yalnızca üye olduğu topluluğun seçim sayfasını görüntüleyebilir ve oy kullanabilir. 

7.1.10. Aday listelerinin netleşmesi ile birlikte sonuçlar, seçim süreci tamamlandıktan sonra OFİS tarafından, her 

topluluğun yeni başkanına e-posta ile ulaştırılır. Yeni seçilen başkanın kendisi ile birlikte seçilmiş olan tüm yönetim 

kurulu seçim sonuçlarını tüm aktif üyelerine, OFİS’i de bilgilendirerek, e-posta yoluyla duyurması gerekmektedir. Yeni 

yönetim kurulu listesi topluluk klasörüne eklenir.     

7.1.11. Seçimler tamamlandıktan sonra öğrenci toplulukları, ihtiyaç halinde, seçilmiş yönetim kurulu listelerine yeni 

pozisyon ve kişi atayabilirler. Ancak bunun için OFİS’ten ön onay almaları gerekir.  

7.1.12. Seçimlerde yedi kişilik yönetim kurulunu tamamlayamayan, her bir pozisyon için aday çıkaramamış olan 

toplulukların seçimleri iptal olur. Bu topluluklar pasif statüye düşer.  

7.1.13 Her aday birden fazla pozisyona adaylığını koyabilir.  

7.1.14. Seçilen aday, görev aldığı yıl içerisinde herhangi bir soruşturma geçirirse görevinden alınabilir.  

7.1.15. Üniversite yönetimi, öğrenci topluluğu yönetim kuruluna aday olan öğrencinin adaylığını, gerekli görülen 

durumlarda, azletme hakkına sahiptir. 

7.2.Üyelik 

7.2.1. Topluluk üyeliği tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine açıktır. Bir öğrenci birden fazla topluluğa üye olabilir. 

7.2.2. Topluluklar miktarını OFİS’in onayı ile belirledikleri dönemsel aidat ücretini üyelerinden talep edebilirler. Bedel, 

her yıl tekrar belirlenebilir. İşbu bedeli ödemeyen kişiler üye olamazlar. Topluluklar, arzu ederlerse ve iç tüzüklerinde 

belirtilmesi koşuluyla, üyelerinin üyeliklerinin devamı için yıllık üye aidatı toplayabilirler. Yıllık üye aidatını topluluk iç 

tüzüğünde belirtilen süre içerisinde yatırmayan üyelerin üyelikleri askıya alınır. Aidat ödemesi yapmış ancak topluluktan 

ayrılma kararı alan üyeler en fazla kırk beş gün içinde itirazda bulunarak aidat iadesi talep edebilirler. 

7.2.3. Topluluklar üye seçim kıstaslarını kendi iç tüzüklerinde belirlerler. Eğer değişiklik yapmak isterler ise değişiklik 

önerilerini her öğrenim yılı başında Genel Kurulları'nın onayına sunarlar. Tüm üyelerinin 2/3 çoğunluğuyla alınan bu 

karar işbu yönergeye uygun olduğu takdirde ve OFİS’in onaylaması ile gerçekleşir.  

7.2.4. Üyelik aktif ve pasif olmak üzere ikiye ayrılır. Aktif üyeler, en az iki yarıyıl boyunca topluluk iç tüzüğünde 

belirlenen aktif üyelik kıstaslarına uygun olarak faaliyette bulunan üyelerdir. Bu şartları yerine getirmeyen üyeler pasif 
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üye sayılır. Pasif üyeler oy verme ve seçilme hakkına sahip değildir. OFİS veya üyeler tarafından istendiğinde aktif pasif 

üye kararlarına gerekçe gösterilebilmelidir. 

7.2.5. Toplulukların aktif üye sayısı 7’nin altında olamaz. 

7.2.6. Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Mezunları ve Personeli, Genel Kurul'un salt çoğunluğunun onayıyla topluluğa 

fahri üye olabilir ve çalışmalara katılabilirler. 

7.2.7. Koç Üniversitesi camiası dışında kalan kişiler, topluluğa üye olamazlar ancak Üniversite dışından gelen çalıştırıcı, 

eğitmen gibi görevli kişiler OFİS onayıyla çalışmalara katılabilirler. 

7.2.8. Devam zorunluluğunun dışında bir sebeple; topluluk amaç ve ilkelerine ters düşen, topluluğun ve Üniversite’nin 

saygınlığını zedeleyici davranışlarda bulunan, grup çalışmalarının gerektirdiği hoşgörü ve uyumu göstermeyen, OFİS 

tarafından belirlenen ana tüzüğe uymayan üyelerden öncelikle topluluk yönetimi tarafından yazılı savunması talep edilir. 

Savunma topluluk yönetimi tarafından değerlendirilir ve uyarı cezası verilip verilmeyeceğine karar verilir. Bu karar yazılı 

olarak ilgili öğrenciye ve OFİS’e iletilir. Uyarı cezasına rağmen var olan sıkıntının devam etmesi durumunda Yönetim 

Kurulu'nun 2/3 çoğunluğunun onayıyla üyelikten çıkarma işlemi gerçekleşebilir. Azledilen üyenin ÖTDK’ya itiraz hakkı 

mahfuzdur.     

7.2.9. Topluluklar yeni üye kabulü ve/veya çıkarılması durumunda her adımda OFİS’i bilgilendirmekle ve oluşan yeni 

listelerini en kısa sürede iletmekle yükümlüdürler. Üye çıkartılması durumunda topluluğun konuyla ilgili OFİS’e detaylı 

bir rapor yazması beklenir. OFİS; gerekli gördüğü durumlarda üye çıkartılması konusunu inceleme ve soruşturma hakkına 

sahiptir. 

7.2.10. İncelenmesi durumunda, iş bu yönerge de 6.1.1 ve 7.1.4 maddelerinde belirtilen disiplin cezalarını almış olan 

öğrencilerin yönetim kurulu üyeliği düşebilir. Yeni üye mevcut Yönetim Kurulu’nun ataması ile seçilir. 

7.3.  Genel Kurul 

7.3.1. Topluluk Genel Kurulu o kulübün aktif üyelerinden oluşur. Aktif üye tanımı her topluluğun iç tüzüğünde ayrıca 

belirtilir. 

7.3.2. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun belirlediği tarihlerde, her dönem en az iki kez, toplanır. Aktif üyelerin salt 

çoğunluğunun sağlanmadığı Genel Kurul toplantısı geçerli sayılmaz.  

7.3.3. Genel Kurul'un karar alabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekmektedir.  

7.3.4.  Her topluluk, Genel Kurul'un diğer görevlerini ve karar yöntemlerini kendisi hazırlar ve iç tüzük evrakını OFİS’in 

onayına sunar. 

Genel Kurul’un Görevleri: 

• Yönetim ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyelerini her akademik yılın sonunda bir sonraki akademik 

yıl için seçer. 

• 2/3 çoğunluk sağlanması durumunda Yönetim Kurulu üyelerini görevden alabilir. 

• Her akademik yılın başında öngörülen faaliyet program taslağını onaylar. 

• Tüzük başlığında belirtildiği gibi tüzük değişikliklerini oylar. 

7.4. Yönetim Kurulu 

7.4.1. Yönetim Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı pozisyonları sabit kalmak üzere, her akademik yıl sonunda Genel 

Kurul tarafından seçilen diğer uygun pozisyonlarla en az 7 kişilik üyeden oluşur. 
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7.4.2. Yönetim Kurulu üyeliğine, Koç Üniversitesi lisans veya yüksek lisans öğrencisi ve topluluk aktif üyesi olan adaylar 

seçilebilir. Yönetim kurulu üyesi topluluk içinde başkanlık görevinde ise aynı akademik yıl içerisinde diğer bir toplulukta 

başkanlık yapmaması tavsiye edilir.  

7.4.3. Yönetim Kurulunda “Başkanlık” pozisyonuna aday olacak her aktif üyenin genel not ortalamasının en az 1.50 

olması gerekmektedir. Bu not ortalamasının altındaki öğrenciler başkanlık görevine aday olamazlar. 

7.4.4. Üniversite yönetimi, topluluk yönetim kuruluna aday olan öğrencinin adaylığını gerekli durumlarda azletme 

hakkına sahiptir. Topluluk; görevden alınan yönetim kurulu üyesinin pozisyonuna, seçim yapmadan, yeni kişi atama 

hakkına sahiptir. 

7.4.5. Yönetim Kurulu genel kurul üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilir. Bu durumda topluluğun 

OFİS’e bir rapor iletmesi gerekir. OFİS aracılığı ile yönetim kurulu seçimi tekrar düzenlenir 

Yönetim Kurulu Görevleri: 

• Yönetim Kurulları Toplulukların faaliyetleri için gerekli çalışma gruplarını oluşturur. 

• Yönetim Kurulları Toplulukların Üniversite içinde ve dışındaki faaliyetlerini, dış haberleşmelerini OFİS’e 

bildirmek ve onayını almak zorundadırlar. 

• OFİS’e her akademik dönemin başında güncel üye listesini, bütçe taslağını ve öngörülen faaliyet programını, 

akademik yılın sonunda ise faaliyet raporunu istenildiği takdirde sunmak zorundadır. Her toplantıda tutanak 

düzenler, OFİS tarafından istendiği takdirde ibraz eder. 

• Yönetim Kurulları, çalışmalarının en iyi şekilde yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüklerinin 

uygulanmasından, toplulukların mali gelir ve giderlerinin hesabından, demirbaş eşyalarının korunmasından, 

topluluk üyelerine ve Üniversite’ye karşı sorumludurlar. 

• Yönetim Kurulu'nun diğer görevlerini ve karar yöntemlerini her topluluk kendisi hazırlar ve OFİS’in onayına 

sunar. 

 

7.5. Öğrenci Toplulukları Denetleme Kurulu (ÖTDK) 

7.5.1. ÖTDK, OFİS veya öğrenci toplulukları tarafından iletilen şikâyet dosyalarını iş bu yönergeye bağlı olarak 

değerlendirerek tavsiye kararlarını Öğrenci Dekanı’na ileten kuruldur. 

7.5.2. ÖTDK üç temsilciden oluşacaktır, tercihen tüm temsilciler OFİS çalışanları dışında atanır. 

• Rektör’ün belirleyeceği bir temsilci 

• Öğrenci Dekanı’nın belirleyeceği bir temsilci 

• Öğrenci Konseyi Başkanı 

Görevleri: 

Kendilerine ulaşan şikâyet dosyası üzerine ilgili topluluğun Öğrenci Toplulukları Ana Tüzüğü’ne uygun hareket edip 

etmediğini denetler ve aksi durumlarda gerekli yaptırımların uygulanmasını Öğrenci Dekanı’na önerir.  

• Denetleme Kurulu oybirliği ile karar verir. 

• Denetleme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda sözlü veya yazılı uyarılarla ilgili görüşünü Rektör’e, Öğrenci 

Dekanı’na ve ilgili OFİS’e bildirir. 

7.6. Belgeler 

Aşağıdaki belgelerin her topluluk bünyesinde bulunması, geçmiş yıllara ait olanların saklanması ve istenildiğinde, topluluk 

üyelerine, OFİS’e, ÖTDK’ya ve Öğrenci Dekanlığı’na gösterilmesi zorunludur.  
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• Üye Kayıt Listesi: Üyelerin isimleri, öğrenci numaraları ve üyelik kayıt tarihini içeren yazılı bir listenin OFİS’e verilmesi 

gerekir. Bu liste her dönem başı güncellenir. 

• Üye Toplantı Tutanakları: Aktif üyelik kriteri sayılan faaliyetlere katılan üyeler isimlerini faaliyet raporu ile birlikte 

istendiğinde OFİS’e sunmak zorundadırlar. 

• Etkinlik Bütçe Talep Formu  

• Yönetim Kurulu Tutanakları 

• Genel Kurul Tutanakları 

• Demirbaş Kayıtları: Bu listeyi OFİS hazırlar ve zimmet mukabilinde topluluğa teslim eder. Yönetim Kurulu bu eşyalardan 

Öğrenci Dekanlığı'na karşı sorumludur. Yeni satın alınılan demirbaş eşyalar en geç 15 gün içinde OFİS’e bildirilerek hem 

demirbaş eşya numarası alınır hem de demirbaş listesine eklenir. 

7.7. Cezai Hükümlülükler ve Yaptırımlar 

Öğrenci Toplulukları işbu yönetmelikte yer alan tüm maddelere uymakla yükümlüdür. OFİS; bu tüzükte öngörülen 

yükümlülüklerin ihlali durumunda ilgili topluluğa uyarı cezası verme, bütçe kısıtlama, benzer faaliyetlere izin vermeme, 

sorumlularını görevden alma, üyelikten çıkarma, tüzükte belirtilen faaliyet alanlarını sınırlama, faaliyetlerini dondurma ve 

topluluğun kapatılması dâhil olmak üzere ihlalin ağırlığı ile orantılı yaptırımlar uygulayabilir. Topluluk bu cezalara ilişkin 

ÖTDK’ya itiraz etme hakkını saklı tutar. 

8. KAYITLAR 

EK 1: Koç Üniversitesi Yeni Öğrenci Topluluğu Başvuru Formu 

EK 2: Öğrenci Topluluğu İç Tüzük Taslağı  

EK 3: Koç Üniversitesi Ajans Brief Dökümanı 

EK 4: Koç Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Etkinlik Bütçe Talep Formu 

EK 5: Afiş Asım Kuralları 

 

9. GÖZDEN GEÇİRME 

Bu yönergeyi gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu OFİS’e aittir. Gözden geçirme her yıl Temmuz- Ağustos ayında 

yapılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

17 Ağustos 2018/09 No.lu Üniversite Akademik Kurul Toplantısı 

 

 

18 | 31 

 

EK – 2 

 

Ek-1: UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇILMASI 

(Özet Başvuru Formu) 

 

Üniversite Adı : Koç Üniversitesi 

Kurulması İstenen Merkezin Adı : Koç Üniversitesi Deniz Arkeoloji Araştırma Merkezi 

(KUDAR) 

 

Gerekçesi : 

Türkiye için denizler ve altında yatan arkeolojik kalıntı iki ana nedenden ötürü önemlidir. Öncelikle denizlerin sayesinde temsil 

ettiği tarih geliyor. İstanbul Boğazı ve Çanakkale boğazını kapsayan üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin tarihi bu deniz 

yollarıyla yapılan alım satım, ticaret, savaş, siyaset, göç, fikir alışverişi ve insanlara dayanır. Bu faaliyet Mısır, Doğu Akdeniz 

ülkeleri, Kıbrıs, Yunanistan, Roma İmparatorluğu, Fransa, İspanya, Avrupa ve geriye kalan ülkelerle bağlantı kurmasına sebep 

olmuştur. Truva, Efes, Bergama, Patara, Tarsus (Mersin), Trabzon ve Sinop gibi tarihteki önemli şehirlerin geçimi gene bu deniz 

yollarıyla yapılan ticarete dayanmaktaydı. Ayrıca Geç Roma döneminin başkenti İstanbul olarak konumlandırmasının tam da 

sebebi boğazın bu stratejik kontrolü elinde tutmak istemesidir. Aynı zamanda denizler Amalfi, Venedik, Ortaçağ döneminde 

Türkiye’nin Cenova’sı gibi yerlerden pek çok tüccarın gelmesine sebep olmuştur. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet denizler 

aracılığıyla donanmayı İstanbul’un surlarına getirdi. Bununla birlikte, aynı derecede önemli olan, Türkiye'de denizcilik 

arkeolojisinin akademik uygulamasının başladığıdır. İlk olarak 1960 yılında Tunç Çağına ait yerleşim yeri Gelidonya Burnu’nda 

saptanmış olup halen Türkiye, Akdeniz'de ve dünyada denizcilik arkeolojisinin yankılanan ve zengin bir merkezi olmaya devam 

ediyor. Türk öğrenciler ve akademisyenler çalışmalarında dünyaya liderlik eden aktif bir araştırma ve keşif programı yürütüyorlar 

ve bu ele alındığında uluslararası akademisyen toplukları da Türkiye'ye eğitim için geliyorlar. Sonuç olarak, Koç Üniversitesi 

Deniz Arkeoloji Araştırma Merkezi'nin (KUDAR) oluşturulması bu iki özelliği öne çıkarmak için bir fırsattır. Birincisi, Merkez 

Türkiye’nin denizaltı arkeolojisi alanında bilgi, eğitim ve araştırma için çok önemli bir kaynak haline gelecek olması, ikincisi 

Türkiye’nin denizaltı arkeolojisi disiplininde lider ülke konumunu koruyacak olmasıdır. 

 

Merkezin amacı : 

Merkezin amacı toplum ile deniz arkeolojisi ilişkilerini inceleyen ve alanında önde gelen uluslararası kuruluş olmak. Bu çerçevede 

Merkez; Türk ve uluslararası akademisyenleri destekler ve bu işbirliği çerçevesinde kültürel miras yönetimi ve kültürel varlıkların 

korunmaları amaçlar, araştırır ve teşvik eder. Merkez, öncelikli arkeoloji olmak üzere antropoloji, coğrafya ve benzer sosyal 

bilimlerle Merkezin amacı doğrultusunda ortak çalışmalar gerçekleştirir. Merkez, aynı zamanda fen bilimleri kapsamında deniz 

biyolojisi veya deniz coğrafyası bilim dalları ile Merkezin amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapar. 

 

Merkezin faaliyet alanları : 

Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur: 

a) Merkez, konusu ile ilgili olarak Koç Üniversitesi ve merkezin bünyesinde ilgili disiplinlerde bireysel burs, doktora ve lisansüstü 

etkinliklerinde bulunur. 

b) Merkez, himayesinde yürütülen araştırma ve çalışmalarının sonuçlarını alanında itibarlı yayın kuruluşları ve kendi bünyesindeki 

yayın organlarında yayınlayarak duyurur. 

c) Merkez, konusu ile ilgili olarak her türlü belge, fotoğraf, film ve malzemeyi toplayarak basılı ve görsel arşiv kütüphane oluşturur. 

ç) Merkez, Urla’da bulunan Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(ANKUSAM) koordinasyon ve işbirliği yapar. 

d) Merkez, amacı ile ilgili olarak Koç Üniversitesinde veya merkezin bünyesinde kongre, sempozyum, panel, seminer 

gerçekleştirir ve bu tür etkinliklere katılır. 

e) Merkez, Koç Üniversitesi veya merkezin bünyesinde lisans ve lisansüstü eğitim ve kurslar sunar ve deniz arkeolojisi alanında 

lisans programı geliştirmeyi amaçlar. 

f) Merkez, konusu ile ilgili alanlarda önemli / itibarlı yurtiçi ve yurtdışı disiplinlerarası araştırma projelerin başlatılması ve 

yürütülmesi ve merkezin amaçları doğrultusunda bu tür denk/ uygun projeleri desteklemek, 

Yurt İçi Örnekleri : 

- Selçuk Üniversitesi 

- Dokuz Eylül Üniversitesi 

- TINA, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı 

 

Yurt Dışı Örnekleri : 

A.B.D 

- Texas A&M Üniversitesi 

- East Carolina Üniversitesi 
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- INA, Institute of Nautical Archaeology / Sualtı Arkeoloji Enstitüsü 

İNGİLTERE 

- Oxford Üniversitesi 

- Southampton Üniversitesi 

İSRAİL 

- Haifa Üniversitesi 

- Leon Recanati Sualtı Arkeoloji Enstitüsü 

FRANSA 

- CNRS, Centre National de la Recherches Scientifique / Fransız Ulusal 

Bilimsel Araştırma Merkezi 

 

Fiziki İmkanlar : 

Koç Üniversitesi Deniz Arkeoloji Araştırma Merkezinin (KUDAR) araştırma yapılan alandan veri toplamak, sonuçları analiz 

etmek ve yayınlamak için gerekli altyapıya sahip olacaktır. 

Akademisyenler için barınmaya ek olarak, Merkez, dalış ekipmanı, denizaltı veri toplama teknolojisi dahilinde; deniz tabanı 

yapısının incelenmesi için yan tarama sonarı veya deniz tabanı jeolojisi için alt tabanlı tarama ekipmanı ve hiperbarik odaya sahip 

olacaktır. 

Merkezin kütüphane kaynakları Avrupa ülkelerininin bakış açısına sahip, sürekli büyüyen ve tüm akademik konuları kapsayacak. 

Geri kazanılan eserlerin depolanması için ıslak / kuru koruma laboratuvarı vazgeçilmez parçası olacaktır. Diğer kaynaklar ise 

jeomorfolojik verileri, bitki ve hayvanlardan örnek, hidrolojik ve iklimsel bilgileri toplamak için gerekli ekipman ve çeşitli 

 

 

Merkezde görev alacak öğretim elemanlarının unvanı, adı ve soyadı ve ekteki örneğe göre 

düzenlenecek özgeçmişleri: 

 

Unvanı - Adı Soyadı                                                                         

Matthew Harpster 

  

  

 

 

 

Lisans  

B.A.: Classical 

Archaeology and 

Anthropology (1994) 

The George Washington 

University 

 

Yüksek Lisans M.Phil: 

Maritime Studies (1997) 

St Andrews University, 

Scotland  

 

 

Doktora  

Ph.D.: Anthropology 

(Nautical Archaeology) 

(2005) Texas A&M 

University 

 

Unvanı - Adı Soyadı                                                                         

Michael Jones  

 

 

 

 

Lisans  

B.A.: Archaeology 

(2001) Boston University 

 

Yüksek Lisans M.A.: 

Anthropology (Nautical 

Archaeology) (2007)  

Texas A&M 

University  

Doktora  

 Ph.D.: Anthropology 

(Nautical Archaeology) 

(2013) Texas A&M 

University 
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KOÇ ÜNİVERSİTESİ MUSTAFA V. KOÇ DENİZ ARKEOLOJİ ARAŞTIRMA 

MERKEZİ (KUDAR) YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeoloji Araştırma Merkezinin yönetim ve 

işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 

 

Kapsam 

 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeoloji Araştırma Merkezinin (KUDAR) amaçlarına, 

faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin 

(2) numaralı alt bendi ile 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (KUDAR): Koç Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeoloji Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

c) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Araştırma ve Gelişmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı: Koç Üniversitesi Araştırma ve Gelişmeden Sorumlu Rektör 

Yardımcısını, 

d) Üniversite: Koç Üniversitesini, 

 ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – Merkezin amacı toplum ile deniz arkeolojisi ilişkilerini inceleyen ve alanında öndegelen uluslararası kuruluş olmak. 

Bu çerçevede Merkez; Türk ve uluslararası akademisyenleri destekler ve bu işbirliği çerçevesinde kültürel miras yönetimi ve 

kültürel varlıkların korunmaları amaçlar, araştırır ve teşvik eder. Merkez, öncelikli arkeoloji olmak üzere antropoloji, coğrafya ve 

benzer sosyal bilimlerle Merkezin amacı doğrultusunda ortak çalışmalar gerçekleştirir. Merkez, aynı zamanda fen bilimleri 

kapsamında deniz biyolojisi veya deniz coğrafyası bilim dalları ile Merkezin amaçları doğrultusunda ortak çalışmalar yapar. 

 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur: 

a) Merkez, konusu ile ilgili olarak Koç Üniversitesi ve merkezin bünyesinde ilgili disiplinlerde bireysel burs, doktora ve 

lisansüstü etkinliklerinde bulunur. 

b) Merkez, himayesinde yürütülen araştırma ve çalışmalarının sonuçlarını alanında itibarlı yayın kuruluşları ve kendi 

bünyesindeki yayın organlarında yayınlayarak duyurur. 

c) Merkez, konusu ile ilgili olarak her türlü belge, fotoğraf, film vb malzemeyi toplayarak basılı 

ve görsel arşiv kütüphane oluşturur. 

ç) Merkez, Urla’da bulunan Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(ANKUSAM) koordinasyon ve işbirliği yapar. 

d) Merkez, amacı ile ilgili olarak Koç Üniversitesinde veya merkezin bünyesinde kongre, sempozyum, panel, seminer 

gerçekleştirir ve bu tür etkinliklere katılır. 

e) Merkez, Koç Üniversitesi veya merkezin bünyesinde lisans ve lisansüstü eğitim ve kurslar sunar ve deniz arkeolojisi 

alanında lisans programı geliştirmeyi amaçlar. 
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f) Merkez, konusu ile ilgili alanlarda önemli / itibarlı yurtiçi ve yurtdışı disiplinlerarası araştırma projelerin başlatılması 

ve yürütülmesi ve merkezin amaçları doğrultusunda bu tür denk/ uygun projeleri desteklemek. 

g) Merkez, faaliyet alanları çerçevesinde gerçekleştirilen araştırma ve çalışmalar için gerekli olan her türlü araç ve gereci 

temin eder, bu amaçla yurt içinden ve yurt dışından nakdi ve aynı bağışları kabul eder. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu,  

 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, ilgili bilim dalında Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için 

görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görevi başında 

bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle 

yeniden görevlendirme yapılır. 

(2) Müdürün, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri veya Üniversite öğretim üyeleri arasında 

önerdiği bir kişi, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak 2 yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zaman 

kendisine yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının görevi de sona eder. 

 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde Merkezi temsil etmek, 

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek, 

c) Çalışma programlarının taslaklarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna önermek ve karara bağlanan çalışma programını 

yürütmek, 

ç) Yıllık gelir ve gider bütçe önerisini hazırlamak, karara bağlanmak üzere Yönetim Kuruluna getirmek, 

d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan faaliyet programı ve bütçe önerisini Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu 

Rektör Yardımcılığına sunmak, 

e) Araştıra projelerinin tasarlanması, yürütülmesi, koordinasyonu ve denetimini sağlamak, 

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. 

 

(2) Müdür; Merkezin çalışma kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasından, çalışmaların düzenli bir şekilde 

yürütülmesinden, faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığına 

karşı sorumludur. 

 

Yönetim Kurulu 

 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Yönetim Kutuluna başkanlık yapan Müdür dahil beş üyeden oluşur. Müdür dışında dört üye, 

Merkezin faaliyet alanına giren konularda tam zamanlı çeşitli öğretim üyelerinden, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından seçilir 

ve üç yıl için görevlendirilir. 

(2) Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında 

görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından belirlenen ve üyelere önceden bildirilen gündem doğrultusunda, Müdürün çağrısı ve üye 

sayısının salt çoğunluğu ile yılda iki defa olağan olarak toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde Müdürün ya da Yönetim Kurulu 

üyelerinin salt çoğunluğunun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile 

alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. 

 

Yönetim Kurulunun görevleri 

 

MADDE 11 – Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak, 

b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek, 

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planı önerisini karara bağlamak, 
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ç) Müdürün çalışmalarını denetlemek, 

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkıda bulunan istişari bir organdır. Üniversite ve 

Merkezin faaliyet konularında çalışan kişiler, kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve Rektör 

tarafından görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyelerin veya süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan 

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üstte mazeretsiz 

katılmayan üyelerin üyeliği düşer. 

(3) Danışma Kurulu, Direktörün çağrısı üzerine, yılda en az bir defa üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya 

katılanların oy çoğunluğu ile alınır. 

 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – Danışma Kurulu Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur, danışmanlık yapar ve 

kendi uzmanlık alanlarında deneyim ve birikimlerini paylaşarak Merkezin çalışmalarına katkı sağlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – Merkezin akademik teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13. Maddesine göre Rektör tarafından 

görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

 

Harcama yetkilisi: 

MADDE 15 – Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Müdüründür. 

 

Ekipman ve demirbaş: 

MADDE 16 – Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş, Merkezin 

kullanımına tahsis edilir. 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

GEREKÇE  

 

Türkiye için denizler ve altında yatan arkeolojik kalıntı iki ana nedenden ötürü önemlidir. Öncelikle denizlerin sayesinde temsil 

ettiği tarih geliyor. İstanbul Boğazı ve Çanakkale boğazını kapsayan üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin tarihi bu deniz 

yollarıyla yapılan alım satım, ticaret, savaş, siyaset, göç, fikir alışverişi ve insanlara dayanır. Bu faaliyet Mısır, Doğu Akdeniz 

ülkeleri, Kıbrıs, Yunanistan, Roma İmparatorluğu, Fransa, İspanya, Avrupa ve geriye kalan ülkelerle bağlantı kurmasına sebep 

olmuştur. Truva, Efes, Bergama, Patara, Tarsus (Mersin), Trabzon ve Sinop gibi tarihteki önemli şehirlerin geçimi gene bu deniz 

yollarıyla yapılan ticarete dayanmaktaydı. Ayrıca Geç Roma döneminin başkenti İstanbul olarak konumlandırmasının tam da 

sebebi boğazın bu stratejik kontrolü elinde tutmak istemesidir. 

 

Aynı zamanda denizler Amalfi, Venedik, Ortaçağ döneminde Türkiye’nin Cenova’sı gibi yerlerden pek çok tüccarın gelmesine 

sebep olmuştur. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet denizler aracılığıyla donanmayı İstanbul’un surlarına getirdi. Bununla birlikte, 

aynı derecede önemli olan, Türkiye'de denizcilik arkeolojisinin akademik uygulamasının başladığıdır. İlk olarak 1960 yılında Tunç 

Çağına ait yerleşim yeri Gelidonya Burnu’nda saptanmış olup halen Türkiye, Akdeniz'de ve dünyada denizcilik arkeolojisinin 

yankılanan ve zengin bir merkezi olmaya devam ediyor. 

 

Türk öğrenciler ve akademisyenler çalışmalarında dünyaya liderlik eden aktif bir araştırma ve keşif programı yürütüyorlar ve bu 

ele alındığında uluslararası akademisyen toplukları da Türkiye'ye eğitim için geliyorlar. Sonuç olarak, Koç Üniversitesi Mustafa 
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V. Koç Deniz Arkeoloji Araştırma Merkezi'nin (KUDAR) oluşturulması bu iki özelliği öne çıkarmak için bir fırsattır. Birincisi, 

Merkez Türkiye’nin deniz arkeolojisi alanında bilgi, eğitim ve araştırma için çok önemli bir kaynak haline gelecek olması, ikincisi 

Türkiye’nin deniz arkeolojisi disiplininde lider ülke konumunu koruyacak olmasıdır. 

 

Türkiye için Deniz Arkeoloji çalışmaları neden önemli? 

 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin çağlar boyu gemilerin geçtiği deniz ticaret yollarının üzerinde bulunmaktadır. 

Dolayısıyla sahil kentlerimizin pek gemilerin uğrak yeri olmuştur. Ancak Antik dönemlerde gemilerin maruz kaldığı hava 

koşulları, deniz savaşları, deniz yüzeyinden fark edilmeyen kayalıklara çarpma, mühendislik veya yapım hataları ve bunun gibi 

nedenlerle gemiler batmışlardır. Ülkemiz denizleri bronz devrinden 19. yy da batan bir Osmanlı savaş gemisine dek tarihin her 

devrinde her türlü geminin bulunduğu alan olmuştur. 

1. Turizm açısından da çok önemli bir potansiyel taşıyan Deniz Arkeoloji kültürel mirası, bu potansiyelin doğru 

değerlendirilebilmesi için iyi bilinmeli, korunmalı ve tanıtılmalıdır. 

2. Deniz arkeolojisi, arkeolojik bilginin yanı sıra denizcilik, sualtı teknikleri, derin dalış teknolojisi, sualtı mühendisliği, 

elektronik, yazılım, antropoloji, deniz biyolojisi veya deniz coğrafyası bilim dalları gibi çok sayıda alanın bir araya getiren 

büyük bir bilimsel 

potansiyel barındırmaktadır. 

3. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili olması ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı çok 

zengin ve çeşitli kültürel mirasa sahiptir. Bu kültürel mirası korumak, araştırmak, tanımak ve en önemlisi ülke yararına 

değerlendirmeği bir görev olarak düşünmelidir. 

 

Türkiye’de Deniz Arkeoloji çalışmaları: 

Türkiye’de çok zengin ve çeşitli tarih olmasına rağmen, deniz arkeolojisi alanında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yeterli 

düzeyde değildir. Bu alanda yapılan bilimsel yayınların ve Türkçe kaynakların yetersiz olması başlıca göstergelerden biridir. Bu 

yayınlar başlıca A.B.D. , İngiltere, İsrail ve Fransa vardır. Ayrıca zengin tarihimize rağmen Türkiye’de sadece iki üniversite ve bir 

vakıf deniz araştırma merkezi vardır. Ülkemizi deniz arkeolojisi alanında önde gelen ve temsil eden uluslararası kuruluş olmamızı 

sağlayan bir merkez bulunmamaktadır. 

 

Deniz Arkeolojisi araştırmaları konusundaki merkezler: 

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına rağmen Deniz Arkeolojisi ve araştırmaları için yeterli merkezlere sahip değildir. 

Oysa pek çok ülkede üniversite bünyesinde veya üniversitelerle ilişkili Deniz araştırma merkezleri veya araştırma enstitüleri vardır. 

Bunlardan önemli birkaçı: 

 

A.B.D 

- Texas A&M Üniversitesi 

- East Carolina Üniversitesi 

- INA, Institute of Nautical Archaeology / Sualtı Arkeoloji Enstitüsü 

İNGİLTERE 

- Oxford Üniversitesi 

- Southampton Üniversitesi 

İSRAİL 

- Haifa Üniversitesi 

- Leon Recanati Sualtı Arkeoloji Enstitüsü 

FRANSA 

- CNRS, Centre National de la Recherches Scientifique / Fransız Ulusal 

Bilimsel Araştırma Merkezi 

TÜRKİYE 

- Selçuk Üniversitesi 

- Dokuz Eylül Üniversitesi 

- TINA, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı 

 

Kurulacak Deniz Arkeoloji Merkezi ne sağlayacak: 

1. Deniz arkeolojisi ile ilgili soruları cevaplandırmak için özel tasarlanmış projeler gerçekleştirmek, veri tabanı oluşturmak ve bu 

sayede bilimsel literatüre katkıda bulunmak ve alanında önde gelen ve ülkemizi temsil eden uluslararası kuruluş olmak. 

2. Merkez veya Koç Üniversitesi bünyesindeki ekipmanlar sayesinde jeomorfolojik veri, bölgede yaşayan bitki ve hayvanlardan 

araştırma için örnek, hidrolojik ve iklimsel bilgi gibi geniş bir yelpazeden bilgi toplayarak analiz imkânı sağlayacaktır. 

3. Lisans ve lisansüstü, doktora düzeyindeki eğitim programları ile bu alanda çalışan uluslararası niteliklerde araştırmacılar 

yetişmesine katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda tarihsel mirasın gün yüzüne çıkarılması amaçlanacaktır. 
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4. Yurtiçi ve yurt dışından akademisyenleri, araştırmacıları kendine çeken eşsiz bir kaynak olacak kütüphane kurmak ve 

geliştirmek. 

5. Merkez, dünya çapındaki ilgili bilimsel kurumlarla işbirliği yapacaktır. Bu işbirliği içinde; üniversiteler, eğitim kurumları, kar 

amacı gütmeyen kuruluşlar, resmi ve uluslararası kuruluşlar yer alacaktır. 
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EK -3 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME ve ATANMA YÖNERGESİ 

 

 

Amaç ve kapsam 

 Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Koç Üniversitesi’nde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına 

yükseltilme ve atanma ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 (2) Disiplin ve göreve son verme hususundaki yasal ve idari düzenlemeler saklıdır.   

 

 Dayanak 

 Madde 2 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65 inci maddesinin 

(a) fıkrasının dördüncü bendi hükümleri ile Yükseköğretim Kurulunun 12/06/2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmıştır. 

 

 Tanımlar 

 Madde 3 – (1) Bu Yönergede geçen;  

 a) Akademik Kurul: Koç Üniversitesi Akademik Kurul’unu, 

 b) Asgari akademik başarı puanı: Fakülte yönetim kurullarının veya Bölüm kurullarının teklifi üzerine 

Akademik Kurul tarafından belirlenen asgari akademik başarı puanını, 

 c) Atanma: Koç Üniversitesinde öğretim üyeliğine ilk defa atanmayı, 

 ç) Bölüm: Koç Üniversitesinin fakültelerindeki bölümleri, 

 d) Dekan: Koç Üniversitesinin fakültelerinin dekanlarını, 

 e) Dekanlık: Koç Üniversitesinin fakültelerinin dekanlıklarını, 

 f) Fakülte: Koç Üniversitesinin fakültelerini, 

 g) Mütevelli Heyeti: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni,  

 ğ) Öğretim Üyeliği: Koç Üniversitesinde tam zamanlı olarak profesör, doçent veya doktor öğretim üyesi olarak 

görev yapmayı, 

 h) Öğretim Üyesi: Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi unvanlarını, 

 ı) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörü’nü,  

 i) Rektörlük: Koç Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 

 j) Üniversite: Koç Üniversitesini, 

 k) YÖK Yönetmeliği: Yükseköğretim Kurulunun 12/06/2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ni  

 l) Yükseköğretim Kanunu: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, 

 m) Yükseltme: Üniversite’de öğretim üyeliğine atanmış olanların doktor öğretim üyeliğinden doçentliğe, 

doçentlikten profesörlüğe yükseltilmesini, 

 ifade eder.  
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 İlan 

 Madde 4 – (1) Üniversite’de açık bulunan Öğretim Üyesi kadroları, Resmî Gazete’de ve Üniversite’nin ilgili 

internet sayfasında Rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere 

başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir. 

 (2) Öğretim Üyesi kadroları; bu maddenin birinci fıkrasında belirtilenler yanında, yurtdışındaki akademik 

dergilerde, öğretim elemanı teminine yönelik elektronik mecralarda veya yurtdışındaki diğer yayın organlarında ilan 

edilebilir. Bu fıkra kapsamında yapılan ilanlarda, birinci fıkrada belirtilen son başvuru süresi ile başvuru için aranan 

koşullara Üniversite’nin ilgili internet sayfasından ulaşılabileceği belirtilir. 

 

 Başvuru 

 Madde 5 – (1) Dosya teslimi koşulu saklı olmak üzere, başvurular bir sayfalık başvuru dilekçesi ekinde adayın 

yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce), ilan edilen kadroya 

göre doktora ve/veya doçentlik belgeleri ilanda belirtilen e-posta adresine son başvuru tarihine kadar gönderilerek 

yapılır. 

 (2) Posta yoluyla iletilen başvurular kabul edilmez. 

 (3) Yabancı ülkelerde alınmış lisans ve yüksek lisans diploma ve dereceleri için bunların tanıma ve denkliğinin 

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılmış olduğunun atama veya yükseltme tarihine kadar belgelendirilmesi 

gereklidir.  

 (4) Yabancı ülkelerde alınmış doktora, doçentlik ve profesörlük unvanları için, bunların Türkiye’de 

geçerliliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edildiğinin atama veya yükseltme tarihine kadar 

belgelendirilmesi gereklidir. 

 (5) Yükseköğretim Kanununda, YÖK Yönetmeliğinde ve bu Yönergede öngörülen belgeler sunulmadan 

yapılan veya öngörülen koşulları taşımayan başvurular akademik değerlendirmeye alınmadan reddedilir. 

 

 Atanma ve yükseltme için genel şartlar 

 Madde 6 – (1) Doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmada Yükseköğretim Kanununda ve YÖK 

Yönetmeliğinde öngörülenler yanında aşağıdaki koşullar da aranır: 

 a) Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön 

çalışmalar sunmak,  

 b) Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak,  

 c) Asgari akademik başarı puanını karşılamak. 

 (2) Doçent kadrosuna atanma veya yükseltmede Yükseköğretim Kanununda ve YÖK Yönetmeliğinde 

öngörülenler yanında aşağıdaki koşullar da aranır: 

 a) Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  

 b) Yaptığı çalışmalarla uluslararası tanınırlığa sahip olmak, 

 c) Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak, 

 ç) Asgari akademik başarı puanını karşılamak, 

 d) İlgili Dekanın önerisi üzerine Rektörlükçe uygun görülerek ilanda yer almışsa sözlü sınavda başarılı olmak. 

 (3) Profesör kadrosuna atanma veya yükseltmede Yükseköğretim Kanununda ve YÖK Yönetmeliğinde 

öngörülenler yanında aşağıdaki koşullar da aranır: 

 a) Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak,  
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 b) İlgili alanda bilime evrensel katkısını gösterir nitelikte akademik geçmişe sahip olmak,  

 c) Alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak,  

 ç) Doktora programında ders vermiş olmak ve doktora öğrencileri tez danışmanlığı tecrübesine sahip olmak, 

 d) Asgari akademik başarı puanını karşılamak. 

 (4) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca Öğretim 

Üyesi olarak sözleşmeli çalıştırılmasında, ilan şartı dışında bu Yönergedeki usul ve esaslar uygulanır ve koşullar aranır. 

 

 Doktor öğretim üyesi kadrolarına atanma, yükseltilme ve yeniden atanma süreci 

 Madde 7 – (1) Doktor öğretim üyesi kadrosu adaylarının özgeçmişleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 

kapsayan bir dosyayı en geç ilânda belirtilen son başvuru tarihinde, yeniden atanma talebinde bulunan doktor öğretim 

üyelerinin ise en geç Rektörlük tarafından belirlenen son başvuru tarihinde ilgili Dekanlığa teslim etmeleri gerekir. 

 (2) Atanma ve yükseltmelerde; Dekan adayın veya adayların başvurduğu bilim alanıyla ilgili ve en az biri 

başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olan üç profesör veya doçent kadrosundaki doçenti (“kadro 

doçenti”) ilanda belirtilen son başvuru tarihinden on beş gün içinde değerlendirici olarak tespit eder ve adayların 

durumlarını inceleyip yazılı görüşlerini bir ay içinde Dekanlığa ulaşacak şekilde sunmalarını yazılı olarak ister. İlan 

edilen kadronun bölüm, anabilim dalı veya bilim dalı kadrosu olduğu hallerde, bölüm başkanı profesör veya kadro 

doçentiyse, bölüm başkanı değerlendiricilerden biri olarak belirlenir. 

 (3) Dekan yazılı görüşünü bir ay içinde sunmayan değerlendiricilerin yerine başka bir profesör veya kadro 

doçenti tespit ederek aynı usulle yazılı görüşünü ister. 

 (4) Yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk toplantısında Fakülte yönetim kurulu adayın veya adayların 

dosyalarını ve ilgili yazılı görüşleri değerlendirerek atanma veya yükseltme önerisi yapılıp yapılmaması hususunda 

görüşünü oluşturarak karara bağlar, öneri yapılması görüşüne varılırsa önerilen atanma ve yükseltme süresi de 

belirlenir. Birden çok aday varsa her karar ayrı olarak alınır, ancak Fakülte yönetim kurulu bunlardan hangisini tercih 

ettiğini gerekçeli olarak belirler. Dekan, bu kararları atanma veya yükseltmeye ve süresine ilişkin kendi kanaat ve 

önerileriyle birlikte Rektör’e sunar.  

 (5) Doktor öğretim üyeliğine en az bir en çok üç yıl süreyle atanma, yükseltme veya yeniden atanma yapılır. 

Atanma, yükseltme veya yeniden atanma süresinin sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erecekler 

veya sona erenler ilgili Dekanın Fakülte yönetim kurulunun olumlu görüşünü alarak yapacağı teklif üzerine, Akademik 

İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ile Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısının  görüşü alınarak 

Rektör tarafından yeniden atanabilir. Fakülte yönetim kurulunun olumsuz görüş bildirdiği, Fakülte yönetim kurulunun 

olumlu görüşüne rağmen ilgili Dekanın teklifte bulunmadığı veya Rektör’ün gerek gördüğü hallerde, yeniden 

değerlendirme yapılır. Yeniden değerlendirme, ilan ve değerlendiricilerin tespit süresi koşulu aranmaksızın, bu 

maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen usul ve esaslarla yapılır. Yeniden değerlendirmede, eğitim-

öğretim görevlerinin ve üstlenilen bilimsel araştırma faaliyetlerinin aksatılıp aksatılmadığı ile belirlenmişse yeniden 

atama için aranan asgari akademik başarı puanı da dikkate alınır.  

 (6) Atama veya atamama, yükseltme veya yükseltmeme, yeniden atama veya atamamaya ilişkin kararlar 

Rektör tarafından verilir ve Mütevelli Heyeti’nin onayıyla kesinleşir.  

 (7) Rektör’ün atama, yükseltme veya yeniden atama kararı verdiği hallerde, Rektör’ün kararı Mütevelli Heyet 

tarafından onaylanır. 

 (8) Rektör’ün atamama, yükseltmeme veya yeniden atamama kararı verdiği hallerde, aşağıdaki koşullardan 

biri gerçekleşmişse Mütevelli Heyeti Rektör’ün kararını onaylar: 

 a) Değerlendiricilerden en az ikisinin,  

 b) İlgili Fakülte yönetim kurulunun,  

 c) İlgili Dekanın,  
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 ç) Yeniden atamalarda Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısının veya Araştırma ve Geliştirmeden 

Sorumlu Rektör Yardımcısının,  

 olumsuz görüş bildirmesi. 

 (9) Bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkrasında belirtilen haller dışında, Mütevelli Heyeti aday veya adayların 

durumunu değerlendirerek karar verir. 

 

 Doçent kadrolarına atanma, yükseltilme ve yeniden atanma süreci 

 Madde 8 – (1) Doçent kadrosu adaylarının özgeçmişleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir 

dosyayı en geç ilânda belirtilen son başvuru tarihinde, akademik ön değerlendirme veya yeniden akademik 

değerlendirmeye alınan doçentlerin ise en geç Rektörlük tarafından belirlenen son başvuru tarihinde Rektörlük’e teslim 

etmeleri gerekir. 

 (2) Atanma ve yükseltmelerde; Rektör adayın veya adayların başvurduğu bilim alanıyla ilgili ve en az biri 

başka üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünden olan üç profesörü ilanda belirtilen son başvuru tarihinden, ilanda 

sözlü sınav öngörülmüşse sözlü sınavların bitiş tarihinden itibaren on beş gün içinde değerlendirici olarak tespit eder 

ve adayların durumlarını inceleyip yazılı görüşlerini bir ay içinde Rektörlüğe ulaşacak şekilde sunmalarını yazılı olarak 

ister. İlan edilen kadronun bölüm, anabilim dalı veya bilim dalı kadrosu olduğu hallerde, bölüm başkanı profesörse, 

bölüm başkanı değerlendiricilerden biri olarak belirlenir. 

 (3) İlanda öngörülmüşse sözlü sınavlar YÖK Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslarla yapılır. 

 (4) Rektör yazılı görüşünü bir ay içinde sunmayan değerlendiricilerin yerine başka bir profesör tespit ederek 

aynı usulle yazılı görüşünü ister. 

 (5) Atanma ve yükseltmelerde Rektör ilgili Dekanın yazılı görüşünü de ister. 

 (6) Yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk toplantısında Üniversite yönetim kurulu adayın veya adayların 

dosyalarını ve ilgili yazılı görüşleri değerlendirerek atanma veya yükseltme önerisi yapılıp yapılmaması hususunda 

görüşünü oluşturarak gerekçeli şekilde karara bağlar, öneri yapılması görüşüne varılırsa önerilen atanma ve yükseltme 

süresi de belirlenir. Birden çok aday varsa her karar ayrı olarak alınır, ancak Üniversite yönetim kurulu bunlardan 

hangisini tercih ettiğini gerekçeli olarak belirler.  

 (7) Doçentlik kadrosuna atanma, yükseltme veya yeniden atanma en az bir en çok üç yıl süreyle yapılır. Görev 

süresi sona erecekler veya sona erenler ilgili Dekanın yapacağı teklif üzerine Akademik İşlerden Sorumlu Rektör 

Yardımcısı, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Üniversite yönetim kurulunun  görüşü alınarak 

Rektör tarafından yeniden atanabilir. İlgili Dekanın teklifte bulunmadığı, Üniversite yönetim kurulunun olumsuz görüş 

bildirdiği veya Rektör’ün gerek gördüğü hallerde, yeniden değerlendirme yapılır. Yeniden değerlendirme, ilan ve 

değerlendiricilerin tespit süresi koşulu aranmaksızın, bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkrasında 

belirtilen usul ve esaslarla yapılır. Yeniden değerlendirmede, eğitim-öğretim görevlerinin ve üstlenilen bilimsel 

araştırma faaliyetlerinin aksatılıp aksatılmadığı ile belirlenmişse yeniden atama için aranan asgari akademik başarı 

puanı da dikkate alınır.  

 (7) Rektör’ün atama, yükseltme veya yeniden atama kararı verdiği hallerde, Rektör’ün kararı Mütevelli Heyet 

tarafından onaylanır. 

 (8) Rektör’ün atamama, yükseltmeme veya yeniden atamama kararı verdiği hallerde, aşağıdaki koşullardan 

biri gerçekleşmişse Mütevelli Heyeti Rektör’ün kararını onaylar: 

 a) İlgili Dekanın; atama veya yükseltmelerde olumsuz görüş bildirmesi, yeniden atamalarda teklifte 

bulunmaması; 

 b) Üniversite yönetim kurulunun olumsuz görüş bildirmesi; 

 c) Değerlendiricilerden en az ikisinin olumsuz görüş bildirmesi; 

  ç) Yeniden atamalarda Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısının veya Araştırma ve Geliştirmeden 

Sorumlu Rektör Yardımcısının olumsuz görüş bildirmesi. 
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 (9) Bu maddenin yedinci ve sekizinci fıkrasında belirtilen haller dışında, Mütevelli Heyeti aday veya adayların 

durumunu değerlendirerek karar verir. 

 Profesör kadrolarına atanma, yükseltilme ve yeniden atanma süreci 

 Madde 9 – (1) Profesör kadrosu adaylarının özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınları ile kongre ve 

konferans tebliğlerini ve bunlara yapılan atıfları, değerlendirmeye esas alınacak nitelikte eserlerini, icralarını, eğitim-

öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını 

kapsayan bir dosyayı en geç ilânda belirtilen son başvuru tarihine, akademik ön değerlendirme veya yeniden akademik 

değerlendirmeye alınan profesörlerin ise belirtilenler yanında Üniversite’ye enstitüsüne katkılarını kapsayan bir 

dosyayla en geç Rektörlük tarafından belirlenen son başvuru tarihinde Rektörlük’e teslim etmeleri ve adayların 

başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstermeleri gereklidir. 

 (2) Atanma ve yükseltmelerde; Üniversite yönetim kurulu en az üçü başka üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitüsünden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili en az beş profesörü son başvuru 

tarihinden itibaren bir ay içinde değerlendirici olarak tespit eder. Rektörlük değerlendiricilere adayların belge ve 

dosyalarını gönderip adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit ederek yazılı raporlarını iki ay 

içinde Rektörlüğe ulaşacak şekilde sunmalarını yazılı olarak ister. Değerlendiricilerin raporlarında adayların bilimsel 

veya sanatsal nitelikleri ve çalışmaları değerlendirerek, yöneticilik, yapıcılık ve geliştiricilik özellikleri ile bilim ve 

sanat adamı yetiştirme konusundaki çabaları ayrıntılı olarak belirtmeleri gerekir. 

 (4) Üniversite yönetim kurulu yazılı görüşünü iki ay içinde sunmayan değerlendiricilerin yerine başka bir 

profesör tespit ederek aynı usulle yazılı görüşünü ister. 

 (5) Atanma ve yükseltmelerde Rektör ilgili Dekanın yazılı görüşünü de ister. 

 (6) Yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk toplantısında Üniversite yönetim kurulu adayın veya adayların 

dosyalarını ve ilgili yazılı görüşleri değerlendirerek atanma veya yükseltme önerisi yapılıp yapılmaması hususunda 

karar alır.  

 (7) Profesörlüğe atanma veya yükseltme süresiz olarak yapılır, ancak atanma veya yükseltme tarihinden bir yıl 

geçtikten sonra, Rektör’ün re’sen veya ilgili Dekanın, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısının veya 

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısının herhangi birinin gerekçeli teklifi üzerine vereceği kararla 

idari ve eğitim-öğretim görevlerinin aksatılıp aksatılmadığı bakımından değerlendirme yapılabilir. Değerlendirme, ilan 

ve değerlendiricilerin tespit süresi koşulu aranmaksızın ve bilimsel ve sanatsal nitelik değerlendirmesi yapılmaksızın, 

bu maddenin ikinci, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkrasında belirtilen usul ve esaslarla yapılır.  

 (8) Atama veya atamama, yükseltme veya yükseltmeme, göreve son verme/sözleşmeyi feshetme veya göreve 

son vermeme/sözleşmeyi feshetmemeye ilişkin kararlar Üniversite yönetim kurulu tarafından verilir. Rektör göreve 

son verme/sözleşmeyi feshetme veya göreve son vermeme/sözleşmeyi feshetmemeye ilişkin kararlara ilişkin olarak 

Üniversite yönetim kuruluna yazılı görüşünü sunabilir; Rektörün yazılı görüş sunduğu hallerde, Üniversite yönetim 

kurulu Rektör’ün görüşünün aksine olan kararlarını, Rektör’ün görüşünün aksine karar alınmasına ilişkin gerekçelerini 

belirterek alır. 

 (9) Üniversite yönetim kurulunun bu maddenin sekizinci fıkrası uyarınca alacağı kararlardan aşağıda 

belirtilenleri Mütevelli Heyeti onayıyla kesinleşir: 

 a) Atama veya atamama kararları, 

 b) Yükseltme veya yükseltmeme kararları, 

 c) Göreve son verme/sözleşmeyi feshetme veya göreve son vermeme/sözleşmeyi feshetmemeye ilişkin olarak 

Rektör’ün yazılı görüşü aksine alınan kararlar. 

 (10) Üniversite yönetim kurulunun atama veya yükseltme kararı verdiği hallerde, Üniversite yönetim kurulu 

kararı Mütevelli Heyet tarafından onaylanır. 

 (11) Üniversite yönetim kurulunun atamama veya yükseltmeme kararı verdiği hallerde, aşağıdaki koşullardan 

biri gerçekleşmişse Mütevelli Heyeti Üniversite yönetim kurulunun kararını onaylar: 

 a) Değerlendiricilerden en az üçünün olumsuz görüş bildirmesi veya 
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 b) İlgili Dekanın olumsuz görüş bildirmesi. 

 (12) Bu maddenin onuncu ve onbirinci fıkrasında belirtilen haller dışında, Mütevelli Heyeti aday veya 

adayların durumunu değerlendirerek karar verir. Üniversite yönetim kurulunun göreve son verme/sözleşmeyi feshetme 

veya göreve son vermeme/sözleşmeyi feshetmemeye ilişkin olarak Rektör’ün yazılı görüşü aksine aldığı kararlar da 

bu fıkra kapsamdadır. 

 

Öğretim Üyeliğine ilişkin atanma, yükseltme, yeniden atanma ve yeniden akademik değerlendirme 

süreçlerinde ayrı veya ek rapor alınması 

 Madde 10 – (1) Öğretim Üyeliğine ilişkin atanma, yükseltme, yeniden atanma ve yeniden akademik 

değerlendirme süreçlerinde ilgili Dekan veya Rektör aday veya adaylar hakkında ayrı veya ek rapor alabilir. 

 

Atanma, yükseltme, yeniden atanma ve yeniden akademik değerlendirme süreçlerinde yabancı uyruklu 

profesörler ile yurt dışındaki Türk profesörlerin değerlendirici olarak belirlenmesi veya bunlardan ayrı 

veya ek rapor alınması 

 Madde 11 – (1) Öğretim Üyeliğine ilişkin atanma, yükseltme, yeniden atanma ve yeniden akademik 

değerlendirme süreçlerinde yurt içinde yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan yabancı uyruklu profesörler 

ile Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı ülke vatandaşı profesörler değerlendirici olarak belirlenebilir veya bunlardan ayrı 

veya ek rapor istenebilir.  

 

Genel veya özel koşulların veya asgari koşulların sağlanmasının atanma, yükseltme, yeniden atanma veya 

göreve son vermeme/sözleşme feshetmeme hususlarında güvence veya taahhüt oluşturmaması 

 Madde 12 – (1) Bu Yönergede öngörülen, bu Yönerge uyarınca belirlenen veya bu Yönergede atıf yapılan 

yasal ve idari düzenlemelerde öngörülen genel, özel veya asgari koşulların sağlanmış olması atanma, yükseltme, 

yeniden atanma veya göreve son vermeme/sözleşme feshetmeme hususlarında bir güvence ve/veya taahhüt 

oluşturmaz. 

 (2) Bu Yönergede öngörülen, bu Yönerge uyarınca belirlenen veya bu Yönergede atıf yapılan yasal ve idari 

düzenlemelerde öngörülen genel, özel veya asgari koşulların sağlanmış olması atanma, yükseltme, yeniden atanma 

veya göreve son vermeme/sözleşme feshetmeme hususlarında ön koşuldur. 

 (3) Atanma veya yükseltmelere ilişkin değerlendirmelerde temel amaç eğitim ve öğretim görevini yürütecek 

Öğretim Üyesi temini değil, ulusal ve/veya uluslararası alanda bilime katkı sağlanmasıdır. 

 

 Yürürlük 

 Madde 13 – (1) Bu Yönerge Mütevelli Heyeti’nce kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 Madde 14 – (1) Bu Yönerge hükümleri Koç Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 


