C.Ü. REKTÖRLÜĞÜ'NE BAĞLI BÖLÜMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ
Kapsam
Madde 1Amaç
Madde 2-

Bu yönerge, C.Ü. Rektörlüğüne bağlı; “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, “Türk Dili” ve
“Enformatik” bölümlerini kapsar.
Bu yönergenin amacı 1. Maddede adı geçen bölümlerin görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Hukuki Dayanak
Madde 3“Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği” nin 13. maddesi, YÖK Yürütme Kurulu’nun
19.08.1991 tarih ve 91.30.920 say ılı kararı ile 17.06.1997 tarih ve 97.19.1429 say ılı kararı, C.Ü.
Senatosu’nun 11.09.1991 tarih ve 23 numaral ı kararı ile 03.06.1998 tarih ve 3 numaral ı kararı bu
yönergenin hukuki dayana ğını oluşturur.
Bölümlerin Görevleri
Madde 4Yönerge kapsamına giren bölümler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5/I maddesinde
sayılı ve YÖK Yürütme Kurulu’nun 17.06.1997 tarih ve 97.19.1429 say ılı kararında belirtilen
kendi bölümleriyle ilgili dersleri yürütürler. Bölümler, derslerin yürütülmesinde imkân ölçüsünde
eğitim birimlerinin ders programı, sınav tarihleri ve ders tercihleri ile taleplerini de dikkate al ırlar.
Bölümler, ders verme dışında ilgi alanlarına uygun yayınlar yapabilir. Bilimsel, sosyal, kültürel
ve sportif etkinlikler düzenleyebilir veya bu tür etkinliklere kat ılabilirler.
Bölüm Başkanları
Madde 5Yönergede adı geçen bölüm başkanları Rektör tarafından bölümle ilgili işlere ve öğretim
faaliyetlerini yürütmek üzere üniversitede görevli ö ğretim elemanları arasından üç yıl için
atanırlar ve çalışmalarında Rektöre karşı sorumludurlar.
Bölüm Başkan Yardımcıları
Madde 6Bölüm başkanı, bölümle ilgili işlemlerde kendisine yardımcı olmak üzere ilgili bölümden (Sayı
yeterli değilse diğer bölümlerin) öğretim elemanları arasından iki başkan yardımcısı atayabilir.
Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm başkanlarının görevi sona
erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Bölüm Kurulu
Madde 7Bölüm kurulu; Başkan, varsa başkan yardımcıları ve bölüm öğretim elemanları tarafından gizli
oyla seçilecek olan bölümde görevli iki ö ğretim elemanından oluşur. Bölümde yeterli öğretim
elemanı olmaması halinde bölüm kuruluna iki ö ğretim elemanı Rektör tarafından görevlendirilir.
Bölüm kurulundaki açık oylamalarda eşitlik halinde başkanın oyu çift sayılır.
Bölüm Kurulunun Görevleri
Madde 8-

Bölüm Kurulu;
a)Her öğretim yılı başında bölümün yıllık çalışma programını hazırlar,
b)Bölüm faaliyetlerinin aksamadan etkili ve verimli yürütülmesi ve aksakl ıkların giderilmesi için
kararlar alır, gerektiğinde Rektörlüğe öneriler sunar,
c)Bölümde görevli personel arasında uyum ve işbirliği sağlamaya yönelik tedbirleri karara ba ğlar.

Okutulacak Dersler ve Saatleri
Madde 9Üniversitemiz Senatosu’nun 17.03.2010 tarih ve 5 sayılı toplantısında alınan 9/8 nolu kararı ile
bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük ve Yürütme
Madde 10Bu yönerge kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda
diğer yasal düzenlemeler esas alınır. Bu yönergenin hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi
Rektörü yürütür.

