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TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ  

ÖĞRETĠM ÜYESĠ DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU YÖNERGESĠ 

(Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 2/7 sayılı Senato Kararı) 

 

Amaç, Dayanak 

MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Değerlendirme Komisyonu’nun çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.   

Dayanak 

MADDE 2 – Bu Yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 42/c fıkrasına 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

Komisyonun Amacı ve Yönetimi 

Komisyonun Amacı 

MADDE 3  –  Komisyonun  amacı; Toros Üniversitesi  kadrolarına yeni atanacak öğretim 

üyelerinin yeterlik değerlendirmeleri ile mevcut öğretim üyelerinin yeniden değerlendirme raporlarınıi 

Toros Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama Yükseltme ve Yeniden 

Değerlendirme Yönergesine göre hazırlamak ve Rektörlüğe sunmaktır. 

  MADDE 4 – Komisyonun yapısı şu şekildedir: 

a) Başkan, 

b) Komisyon, 

Başkan 

MADDE 5 – (1) Başkan; Üniversitede çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl 

süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Başkan yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Başkanın altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda yeni bir 

Başkan görevlendirilir. Rektör, yeni Başkan görevlendirinceye kadar, bu görevi vekâleten yürütmek 

üzere öğretim üyelerinden birini görevlendirebilir. 

(3) Başkan, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir. Başkan, Rektör tarafından 

Komisyon üyesi olarak görevlendirilen üyelerden birini Başkan Yardımcısı olarak üç yıl süre ile 

görevlendirir. Başkanın görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması 

halinde, Başkan Yardımcısının da görevi sona erer. Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı 

zamanlarda Başkanın görevlerini yerine getirir. 

Başkanın görevleri 

MADDE 6 – Başkanın görevleri şunlardır: 

a) Komisyonu yönetmek ve temsil etmek, 

b) Komisyon faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, 

c) Komisyonu toplantıya çağırmak, 

d) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Komisyona sunmak 

ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre sunmak. 

  Komisyon 

MADDE 7 – (1) Komisyon; Başkan dahil Rektör tarafından üç yıllık süreyle görevlendirilen 

toplam beş üyeden oluşur. Üyeler, Mütevelli Heyet tarafından onaylandıktan sonra göreve başlarlar. 

Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen 

üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilirler. Bu şekilde seçilen üyeler yerine seçildikleri 

üyenin süresini tamamlar. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. 

(2) Komisyon, Başkanın daveti üzerine, yılda en az iki kez, Başkanın belirleyeceği gündemle, 

üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. 

  Komisyonun Görevleri 

MADDE 8 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır: 

a) Komisyonun amaçları çerçevesinde Komisyonun faaliyetlerine ilişkin raporlar 

hazırlamak  ve bunları Rektörlüğe sunmak, 

b) Komisyonun faaliyetleriyle ilgili esaslar ile faaliyet plan ve programlarını karara bağlamak, 

c)  Komisyonu  ilgilendiren  konularda,  yetkili  organlarda  görüşülmek  üzere  Rektörlüğe ön

erilerde bulunmak,  

  Yönergede hüküm bulunmayan haller 

MADDE 9 – Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer 

mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır. 
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Yürürlük 

MADDE 10 – Bu Yönerge Mütevelli Heyet tarafından onaylanınca yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 11 – Bu Yönerge hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  

 

 


