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EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU  

 

 

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM KOMĠSYONU ÜYELERĠ 
 

   Fakülte Yönetim Kurulunda Dekan tarafından önerilen Dekan Yardımcısı (BaĢkan), 

bir Öğretim Üyesi (BaĢkan Yardımcısı) ve aktif bölümlerin her birinden seçilen öğretim 

elemanlarından oluĢur. 

 

 
                Eğitim-Öğretim Komisyonu’nun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, 

Fakülte öğrencilerinin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerinin mevcut kaynakların 

etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak yapılmasıdır. 

 
 Fakülte öğrencilerinin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerini yapmak.  

 Fakültedeki bölümlerin eğitsel hedeflerini ve çıktılarını gerçekleştirmesi ve en iyi düzeye çıkarılması 

konusunda gereken faaliyetleri planlamak ve yapmak.   

 Ders içeriklerindeki eksiklikleri, tekrarları izlemek ve azaltılmaları konusunda önerilerde bulunmak. 

 Bölümlerde ölçme ve değerlendirme sisteminin nesnel ve homojen bir biçimde uygulanmasını 

sağlayacak mekanizmaların oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak. 

 Çift Anadal ve Yandal Programı Koordinatörlüğünü yapmak.  

 Fakültenin bölümlerinin AKTS/ECTS Koordinatörlüğünü yapmak. 

 Eğitim-öğretimin ve programların güncellenmesi ile akreditasyon sürecinin başlatılması konularında 

makro politikaları belirlemek. 

 Mazeret sınavlarına girecek öğrencilerin durumlarını görüşerek Dekanlığa rapor etmek. 

 Yatay Geçiş yapacak öğrencilerin tespitini yapmak ve Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere 

karar almak. 

 Yatay/Dikey Geçiş ile gelen öğrencilerin intibak ve muafiyet işlemlerini yapmak. 

 Af kapsamında gelen öğrencilerin ders eşleştirmelerini, sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini 

yapmak.  

 Öğrencilerin kayıt dondurma isteklerinin değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını kontrol etmek. 

 Öğrencilerin ders muafiyetlerinin değerlendirilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını kontrol 

etmek. 

 Değişik nedenlerle ortaya çıkan öğrenci ders intibakları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini kontrol 

etmek. 

 Eğitim-Öğretim Komisyonunda alınan kararları Dekanlık Makamına bildirmek. 

 Eğitim-Öğretim Komisyonu, Dekana karşı sorumludur. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BÖLÜM MEZUNİYET KOMİSYONLARI  

 

 
             Bölüm Mezuniyet Komisyonlarının görevi genel olarak; ilgili Mevzuat 

çerçevesinde, eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan ve mezuniyete hak kazanan 

öğrencilerin, kontrol amaçlı not durum belgelerini eğitim-öğretim planlarıyla karşılaştırarak 

incelemek (Farabi, Mevlana ve Erasmus Değişim Programındaki öğrencilerin ders 

eşleştirmeleri ile ilgili Fakülte Kurulu Kararı örneklerini karşılaştırmak) ve eğitim-öğretim 

planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar vermektir. 

 
 Eğitim-öğretim dönemini başarıyla tanımlamış ve mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin not durum 

belgelerini, eğitim-öğretim planı ile karşılaştırarak kontrol amaçlı incelemek. 

 Mezun durumundaki öğrencilerin durumlarını görüşmek ve değerlendirmek. 

 Değerlendirme yapmadan önce, öğrenci işleri bürosundan otomasyon sisteminden mezun listelerinin, 

eğitim-öğretim planlarının ve kontrol amaçlı not durum belgelerinin gelmiş olmasını kontrol etmek. 

 Mezuniyete hak kazanmış öğrencilerin transkriptlerini inceleyerek eksik kredilerinin olup olmadığını 

kontrol etmek. 

 Yönetmelikte belirtilen AKTS’yi tamamlayan öğrenciler için Mezuniyet Komisyon Kararı almak. 

 Eğitim-öğretim planına göre tüm yarıyıllardaki zorunlu ve seçmeli dersleri eksiksiz alan öğrencilerin 

mezun edilmesiyle ilgili karar almak. 

 Değişim programlarında olan öğrencilerin (Erasmus, Farabi ve Mevlana) mezuniyetlerinin 

belirlenmesinin, ilgili üniversitelerden not gelmesi durumunda yapılacak olması nedeniyle, 

gerektiğinde bu durumda olan öğrenciler için farklı zamanlarda toplantı yapmak ve kararlar almak. 

 Mezuniyet Töreni organizasyonunda görev almak. 

 Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları kontrol etmek. 

 Fakültede mezun takip sistemi oluşturulması ve mezunlarla sıkı bir işbirliği içinde olunmasının 

sağlanmasında Dekana yardımcı olmak. 

 Aldığı kararları Bölüm Kurulunda görüşmek üzere Bölüm Başkanlığına iletmek. 

 Bölüm Mezuniyet Komisyonu Dekana karşı sorumludur.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AKREDİTASYON KOMİSYONU  

 

 

 AKREDĠTASYON KOMĠSYONU ÜYELERĠ 
 

Fakülte Yönetim Kurulunda Dekan tarafından önerilen Dekan Yardımcısı (BaĢkan), bir 

Öğretim Üyesi (BaĢkan Yardımcısı) ve aktif bölümlerin her birinden seçilen öğretim 

elemanlarından oluĢur. 

 

 
             Akreditasyon Komisyonu’nun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, 

Bölümlerin lisans Programlarının müfredatını düzenlemek, Bölümlerin Akademik 

Kurullarının gündemindeki ilgili konuları müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve 

görüş bildirmektir. 

 
 

 Bölümlerin lisans Programlarının müfredatını akreditasyon ölçütleri doğrultusunda düzenlemek. 

 Bölümlerin Akademik Kurullarının gündemindeki ilgili konuları, müfredat uyumluluğu açısından 

incelemek ve görüş bildirmek. 

 Diğer komisyonların çalışmalarını Akreditasyon Komisyonu’nun beklentileri doğrultusunda 

yönlendirmek. 

 Öz Değerlendirme Raporlarının hazırlamasını koordine etmek. 

 Değerlendirmeye sunulacak belgelerin ve evrakların hazırlanmasını koordine etmek.  

 Komisyonda alınan kararları ilgili Bölüm Başkanlığına ve Dekanlık Makamına bildirmek. 

 Akreditasyon Komisyonu Dekana karşı sorumludur.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA, İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME KOMİSYONU  

 

 

STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA, ĠZLEME  

VE DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU ÜYELERĠ 
 

Fakülte Yönetim Kurulunda Dekan tarafından önerilen Dekan Yardımcısı (BaĢkan), bir 

Öğretim Üyesi (BaĢkan Yardımcısı) ve aktif bölümlerin her birinden seçilen öğretim 

elemanlarından oluĢur. 

 

 
            Stratejik Plan Hazırlama, Ġzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun görevi genel 

olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda 

ve Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun görüş ve önerileri doğrultusunda, 

akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek, raporlamak; 

Fakültenin öz-değerlendirme ve stratejik plan çalışmalarını koordine etmek; Fakültenin 

Stratejik Plan taslağını hazırlamak, stratejik amaç ve hedeflerinin yıllık gerçekleşme 

durumunu izlemek, planda gereken değişiklikleri yapmaktır. 

 
 

 Fakültenin öz-değerlendirme ve stratejik plan çalışmalarını koordine etmek. 

 Fakültenin Stratejik Planını hazırlamak. 

 Fakültenin Stratejik Planının izleme ve değerlendirmesini yapmak. 

 Bölümlerin eğitim-öğretim programlarını geliştirmek ve idari birimlerin performansını artırmak için 

hedefler, faaliyetler ve performans göstergelerini belirlemek. 

 Paydaşlar ile etkin iletişim ve işbirliği altyapısı kurulması için çalışmalar yapmak. 

 Yılda üç kereden az olmamak üzere ve gerektiğinde toplantı yapmak, kararlar almak ve uygulanmasını 

takip etmek. 

 Stratejik Plan Hazırlama İzleme ve Değerlendirme Komisyonda alınan kararları Dekanlık Makamına 

bildirmek. 

 Stratejik Plan Hazırlama İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Dekana karşı sorumludur.  

 



 

 

 

 

TANITIM KOMİSYONU  

 

 

TANITIM KOMĠSYONU ÜYELERĠ 
 

Fakülte Yönetim Kurulunda Dekan tarafından önerilen Dekan Yardımcısı (BaĢkan), bir 

Öğretim Üyesi (BaĢkan Yardımcısı) ve aktif bölümlerin her birinden seçilen öğretim 

elemanlarından oluĢur. 

 

 
            Tanıtım Komisyonu’nun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, 

Fakültenin “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmek; 

paydaşlarla etkili iletişim ve işbirliği konusunda stratejiler geliştirmektir. 

 
 

 Fakültenin “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmek. 

 Fakültenin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak. 

 Paydaşlarla etkili iletişim ve işbirliği konusunda stratejiler geliştirmek. 

 Fakülte tanıtım günlerinin organizasyonlarını yapmak. 

 Tanıtım günleri için gerekli doküman, kitapçık, broşürlerin hazırlanması ve basımının yapılmasını 

sağlamak. 

 Fakültenin; bilimsel ve sosyal içerikli Seminer, Konferans ve Toplantı gibi organizasyonlarını yapmak 

ve bu organizasyonlarda koordinatör olmak.   

 Fakültenin tanıtımı ile ilgili projeler hazırlamak, geliştirmek, stratejileri belirlemek, takip etmek ve 

sonuçlandırmak. 

 Tanıtım Komisyonunda alınan kararları ilgili Bölüm Başkanlığına ve Dekanlık Makamına bildirmek. 

 Tanıtım Komisyonu Dekana karşı sorumludur.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SATIN ALMA KOMİSYONU  

 

 

SATIN ALMA KOMĠSYONU ÜYELERĠ 
 

Dekan tarafından görevlendirilen Dekan Yardımcısı (BaĢkan), Fakülte Sekreteri ve idari 

personelden oluĢur. 

 

 
            Satın Alma Komisyonu’nun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, 

Fakülte ihtiyaçları doğrultusunda oluşan malzemeleri tespit etmek ve satın almak üzere 

gerekli iş ve işlemleri yürütmektir. 

 
 

 Fakülte ihtiyaçları doğrultusunda oluşan malzemeleri tespit etmek ve satın almak üzere gerekli iş ve 

işlemleri yapmak. 

 Fakültede ihtiyaç duyulan demirbaş, bakım onarım ve sarf gibi her türlü malzeme ve iş gücü ile ilgili 

ihtiyaçların karşılanması için gerekli işleri yapmak ve yürütmek. 

 Alınacak malzemelerle ilgili piyasa araştırması yapmak. 

 En iyi malzeme veya iş gücünü en uygun fiyata almak. 

 Satın alma işlemleri ile ilgili evrakları düzenlemek. 

 Satın alma ile ilgili bütçe planlamasına yardımcı olmak. 

 Satın Alma Komisyonunda alınan kararları Dekanlık Makamına bildirmek. 

 Satın Alma Komisyonu Dekana karşı sorumludur.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU 

 

 

MUAYENE VE KABUL KOMĠSYONU ÜYELERĠ 
 

Dekan tarafından görevlendirilen Dekan Yardımcısı (BaĢkan), Fakülte Sekreteri ve idari 

personelden oluĢur. 

 

 
            Muayene ve Kabul Komisyonu’nun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat 

çerçevesinde, Yönetmelikte belirtilen komisyonlarca belirlenen ve onay gören ihale konusu 

gereksinim ve hizmet alımlarının geçici ve kesin kabullerini yapmak; idareye teslim edilen 

malın veya yapılan işin belirtilen şartlara uygun olup olmadığını incelemek ve Satın Alma 

Komisyonu tarafından satın alınan tüm malzemelerin standartlara ve ihtiyaçlara uygun olup 

olmadığını belirlemektir. 
 

 Yönetmelikte belirtilen komisyonlarca belirlenen ve onay gören ihale konusu gereksinim ve hizmet 

alımlarının geçici ve kesin kabullerini yapmak. 

 Uygunluk içeren karar ve kabul tutanağını imzalamak. 

 Kabul edilmeyen mal veya hizmeti iade etmek veya düzelttirmek. 

 Fakülte Sekreteri tarafından ön görülen mal ve malzeme için KİK ilgili maddesi uyarınca lüzum 

müzekkeresi hazırlamak ve Dekanlık Makamının Onayına sunmak. 

 Dekanlık onayından geçen lüzum müzekkeresini takiben alınacak mal ve malzemeye ait Teknik 

Şartname hazırlamak. 

 KİK ilgili maddesi uyarınca Teknik Şartname ile birlikte alınacak malzemeye ait yaklaşık maliyetin 

bulunması için piyasadan en az 3 (üç ) firmadan teklif almak. 

 Alınan teklifler üzerine KİK ilgili maddesi uyarınca yaklaşık maliyet icmali oluşturmak. 

 Yaklaşık Maliyet bulunduktan sonra İhale Onay Belgesini oluşturmak ve Gerçekleştirme Görevlisi ve 

Harcama Yetkilisinin Onayına sunmak. 

 Firmalardan gelen teklif mektupları doğrultusunda piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlemek ve en 

uygun fiyatı veren firmayı gerektiğinde sözleşme imzalatmak üzere Dekanlığa davet etmek.   

 Alımı yapılacak olan mal ve malzemenin hangi tarihte teslim edileceğine dair ve ne kadar bedelle 

firmada kaldığını sözleşmede belirtmek. 

 Firmanın belirttiği tarihte teslim ettiği mal ve malzemenin Faturasını Komisyondan geçtikten sonra 

Dekanlık Makamına teslim etmek.  

 Faturada belirtilen tutarlara ait Ödeme Emri Belgesi düzenlemek ve Strateji Geliştirme Daire 

Başkanlığına iletmek. 

 Muayene ve Kabul Komisyonunda alınan kararları Dekanlık Makamına bildirmek. 

 Muayene ve Kabul Komisyonu Dekana karşı sorumludur.  

 

 



 

 

 

 

SAYIM KOMİSYONU  

 

 

SAYIM KOMĠSYONU ÜYELERĠ 
 

Harcama Yetkilisince (Dekan) görevlendirilen Dekan Yardımcısının baĢkanlığında 

Fakülte Sekreteri ve taĢınır kayıt ve kontrol yetkilisinden oluĢur. 

 

 

 
            Sayım Komisyonu’nun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, 

Fakültedeki malzemelerin durumlarını (sayısal, kullanılabilirlik vb. açıdan tespit etmek ve 

gerekli iş ve işlemleri yürütmektir. 

 
 

 Kamu idarelerine ait taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkililerinin görevlerinden ayrılmalarında, yıl 

sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayım yapmak.  

 Sayım yapılırken gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak.  

 Sayım sonucunda taşınırların noksan veya fazla çıkması halinde sayım kurulunun kararına 

dayanılarak taşınır kayıt kontrol yetkilisince belge düzenlemek ve verilen yetki çerçevesinde üst 

yönetici veya harcama yetkilisine sunmak. 

 Her yılın sonlarında ambarlarda ve kullanımda olan taşınırları saymak ve bulunan miktarları Sayım 

Tutanağına kaydetmek. İlgili defter kayıtlarında bulunan miktarları tutanağın “kayıtlı miktar” 

sütununa, sayımda bulunan miktar ile kayıtlı miktar arasındaki farkı ise “fazla” veya “noksan” 

sütununa kaydetmek. Fire nedeniyle ortaya çıkan noksanlıkları tutanakta ayrıca göstermek. Fazla 

veya noksan çıkmasının nedenlerini araştırmak.  

 Taşınırların noksan çıkmasında kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği olanlar hakkında harcama 

yetkililerince 5018 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesine göre işlem yapılması konusunda bilgi ve 

belgeleri hazırlamak. 

 Sayım işlemleri tamamlandıktan sonra sayım kurulunca ilgisine göre “Kayıttan Düşme Teklif ve 

Onay Tutanağı” ve “Taşınır İşlem Fişi” düzenlettirilerek, tutanağın “fazla” ve “noksan” sütunlarında 

gösterilen miktarların giriş ve çıkış kayıtları yaptırılmak suretiyle defter kayıtlarının sayım 

sonuçlarıyla uygunluğu sağlamak.  

 Kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra, Sayım Komisyonu tarafından “Taşınır I 

inci Düzey Detay Kodu” itibarıyla Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelini düzenlemek. 

 Taşınırlar cetvele “Taşınır II nci Düzey Detay Kodu” düzeyinde kaydetmek, Cetveli imzalamak ve 

yıl sonu hesabını oluşturmak. 

 Sayım Komisyonunda alınan kararları Dekanlık Makamına bildirmek. 

 Sayım Komisyonu Dekana karşı sorumludur. 

 



 

 

 

 

 

 

 

YAZ OKULU TALEP DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

 

  

YAZ OKULU TALEP DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU ÜYELERĠ   

 

  Fakülte Yönetim Kurulunda Dekan tarafından önerilen ve bir öğretim üyesi 

baĢkanlığında  aktif bölümlerin her birinden seçilen öğretim elemanlarından oluĢur. 

 

     

          Yaz Okulu Talep Değerlendirme Komisyonunun görevi genel olarak; ilgili 

Yönetmelik çerçevesinde, Fakültedeki öğrencilerin diğer üniversitelerde yaz okulunda 

seçecekleri derslerle ilgili taleplerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve 

Dekanlığa sunmak. 

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinde kayıtlı öğrencilerin, diğer üniversitelerde yaz okulu 

programına kayıt yaptırmaya yönelik taleplerini almak. 

 Öğrencilerin yaz okulu programında seçecekleri dersleri değerlendirmek. 

 Seçilen derslerin ders içeriklerinin, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi’nde aktif olan bölümlerdeki ders içerikleri ile uyumluluğunu belirlemek. 

 Talep, değerlendirme ve uyumluluk sonuçlarını Dekanlık makamına bildirmek.  

 Yaz Okulu Talep Değerlendirme Komisyonu Dekana karşı sorumludur. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

İŞ ANALİZİ VE İŞ SÜRECİ KOMİSYONU 

 

    

Ġġ ANALĠZĠ VE Ġġ SÜRECĠ KOMĠSYONU ÜYELERĠ   

  

 Fakülte Yönetim Kurulunda Dekan tarafından önerilen ve bir öğretim üyesi 

baĢkanlığında  aktif bölümlerin her birinden seçilen öğretim elemanlarından oluĢur. 

 

     

          ĠĢ Analizi ve ĠĢ Süreci Komisyonunun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat 

çerçevesinde, Fakültedeki birimlerin görev/iş tanımlarının yapılmasını sağlamak ve 

Dekanlığa sunmak. 

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki Kurulların, Bölümlerin, Öğretim Üyesi ve Yardımcılarının 

görev ve sorumluluklarını belirlemek. 

 Fakülte bünyesindeki birimlerde görevli idari personelin görev/iş sorumluluklarını tespit etmek. 

 Fakültedeki bütün birimlerin iş akış süreçlerini oluşturmak. 

 Fakültedeki iş analizi ve iş akış süreçlerini sürekli kontrol etmek ve güncellemek. 

 Bu bilgileri Dekanlık makamına sunmak. 

 İş Analizi ve İş Süreci Komisyonu Dekana karşı sorumludur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KRİTER ÖN 

İNCELEME KOMİSYONU 

 

   

AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KRĠTER ÖN ĠNCELEME 

KOMĠSYONU ÜYELERĠ   

 

 Fakülte Yönetim Kurulunda Dekan tarafından önerilen ve bir öğretim üyesi 

baĢkanlığında aktif bölümlerin her birinden seçilen öğretim üyelerinden oluĢur. 

 

              Akademik Değerlendirme ve Ön Ġnceleme Komisyonunun görevi genel olarak; 
ilgili Yönerge çerçevesinde, Öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda aranan koşulların ve 

puan değerlendirmesinin ön incelemesini yapmak ve Dekanlığa sunmak. 

 Öğretim Üyesi kadrolarına ve Öğretim Üyesi kadrosuna yeniden atama başvurusunda bulunan Öğretim 

Elemanlarının Bilimsel Eser dosyalarını incelemek. 

 Üniversitenin Akademik Değerlendirme Komisyonuna gönderilecek atamalara ilişkin öğretim elemanı 

dosyalarının ön incelemesini yapmak. 

 Öğretim Üyelerinin, 2547 Sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamında Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 

belirlenen kriterlere göre ön koşulları sağlayıp sağlamadıklarını tespit etmek. 

 Başvuruda eksik olan bilgi ve belgeleri belirlenmek ve şekil şartları yönünden incelemek. 

 Bu bilgileri Dekanlık makamına sunmak. 

 Akademik Değerlendirme ve Kriter Ön İnceleme Komisyonu Dekana sorumludur. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

YURT İÇİ VE YURT DIŞI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI 

İNCELEME KOMİSYONU 

 

   

YURT ĠÇĠ VE YURT DIġI BĠLĠMSEL ARAġTIRMALARI ĠNCELEME 

KOMĠSYONU ÜYELERĠ   

 

 Fakülte Yönetim Kurulunda Dekan tarafından önerilen ve bir öğretim üyesi 

baĢkanlığında aktif bölümlerin her birinden seçilen öğretim üyelerinden oluĢur. 

 

              Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Bilimsel AraĢtırmaları Ġnceleme Komisyonunun görevi genel 

olarak; ilgili Yönerge çerçevesinde, kongre, konferans ve bilimsel araştırma yapmak üzere 

görevlendirme talebinde bulunan akademik personelin ön koşulları sağlayıp sağlamadığını 

belirlemek ve Dekanlığa sunmak. 

 Yurt içi ve yurt dışı görevlendirme taleplerini almak. 

 Başvuruların fakülte bütçesine uygunluğunu tespit etmek. 

 Kısa ve uzun süreli kongre, konferans ve bilimsel araştırma görevlendirme taleplerinde 2547 Sayılı 

Kanunun 18. maddesi kapsamında Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile belirtilen ön koşulların sağlanıp 

sağlanmadığını belirlemek.  

 Bu bilgileri Dekanlık makamına sunmak. 

 Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Araştırmaları İnceleme Komisyonu Dekana karşı sorumludur. 

 

 

 

 


