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niniNci nolUvr
Amag, Kapsam, Dayanak
Amag

MADDE

I-

(1) Bu yonergenin amact, Marmara Universitesi Mtifredat Komisyonu'nun
yetki ve sorumluluklarma iliqkin gahgma esaslannr belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2 - (I) Bu yonerge, Marmara Universitesi Mtifredat Komisyonu'nun
usul ve esaslanm

kapsar.

gahgma

1

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu ydnerge,2547 sayrh Yiiksekdgretim Kanunu'nun 13, 74 ve 15'inci
maddelerine dayamlarak hazrlanmrgtrr.

Tanrmlar
MADDE 4 - (1) Bu Yonergede gegen;
a) Rektor: Marmara Universitesi Rektcjrii'nii,
b) Rekttir Yardtmctsr: E[itim ve dlretimden sorumlu rektor yardrmcrsrnr,

c)

Senato: Marmara Universitesi Senatosu,nu,

d) Ycinetim Kurulu: Marmara Universitesi ydnetim Kurulu,nu,
e) Komisyon: Miifredat Komisyonu,nu,
f) Akademik Birim: Marmara Universitesi biinyesindeki faktilteleri, enstitiileri,
yiiksekokullan, meslek yiiksekokullanni, merkezleri ve do!rudan rektrirlii[e bapl bciltimleri,
g) Akademik Program: On lisans, lisans veya lisanstistti diizeyde boli.im, program,
anabilim dah, bilim dah, gift anadal, yan dal, diplomah, sertifikal veya katrlm belgeli olmak
izere cirgtin veyauzaktan elitime dayah ortak veya mtinferit her tiirli.i programt,
h) Daire Bagkam: Marmara Universitesi Ogrenci igleri Daire Bagkanr'nr
ifade eder.

iriNci nolutvr
Komisyonun Olugumu, eahgma Esaslarr Ve Giirevleri
Uyeler

MADDE 5 - (1) Miifredat Komisyonu; Rektor'iin sosyal bilimler grubundaki akademik
birimlerden yedi iiye, sa[hk ve spor bilimleri grubundaki akademik birimlerden d6rt ilye, fen
bilimleri grubundaki akademik birimlerden iig iiye, elitim bilimleri ve giizel sanatlar
grubundaki akademik birimlerden iki iiye olmak izere segece[i toplam on altr i.iyeden olugur.
(2) Akademik birimlerin hangi grupta yer aldr[r bu ycinergenin ekindeki listede gosterilir
ve liste Rektor Yardrmcrsr tarafindan her yrl Eyltil ayndagtincellenir.
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(3) Sosyal bilimler grubundaki akademik birimlerden segilen tiyelerden birisi Hukuk
Faki.iltesi 6[retim Uyeleri arasrndan segilir. Uyelerin gdrev siiresi i.ig yrl olup, stiresi biten iiye
tekrar segilebilir.

(4) Uyelerin segiminde akademik birimlerin dpretim elemanr saylsl, o[renci sayrsl ve
egitim-ri[retim faaliyetlerinin gegitlili$ dikkate almu.
(5) Rektdr Yardrmcrsr, Komisyon'un dofal tiyesidir ve toplantrlara bagkanhk eder.
(6) Rektor Yardrmcrsr gtindemin hazrlanmasr, tiyelere duyurulmasr, toplantr yer ve
tarihinin belirlenmesi, toplantrlann ydnetilmesi ve toplantr kararlanrun raporlanmasmdan
sorumludur. Komisyon iiyelerinden bir tanesini kendisine yardrmcr olarak segebilir. Bagkan
Yardrmcrsr, Bagkan'rn verdifi g<irevleri yapar, Bagkan'm yoklu[unda Komisyon
toplantrlarrna baqkanhk eder.
(7) Komisyon'un raportdrli.i[tinii Daire Baqkam ytiriiti.ir. Bu srfatla toplantrlara katrlrr ve
oy hakkr olmaksrzrn g6rti$ beyan edebilir.
Qahqma Esaslan
MADDE 6 - (1) Miifredat Komisyonu'nun qahgma esaslan gunlardrr:
a) Senato'nun alt komisyonlanndan biri olarak gahgrr.

b) Akademik birimlerin tjnerilerinin Komisyon'un giindemine ahnabilmesi igin
dnerinin dnceden belirlenen toplantr tarihinden en geg yedi ig gtini.inden once Oprenci iqleri
Daire Bagkanh[r'na elektronik ortamda teslim edilmig olmasr gerekir.
c) Birden fazla akademik birimi ilgilendiren protokollere dair her tiirlii onerinin,
ilgili birimlerin gtiriigiinii de igermesi gerekir. Bu sebeple protokoli.i ytiriitmekle sorumlu
birim, ilgili birimlerin gdrtiglerini dnceden alarak bagvuru dosyasma eklemek zorundadr.
d) Onerilerden Miifredat Komisyonu'nun gorev alamna girmeyenler, Rekt<ir
Yardtmctst'run kararrna istinaden ilgili olan birime g<inderilir ve rineri sahibi birime gerekli
bilgilendirme Ogrenci igleri Daire Bagkanh[r tarafindan yaprlrr.
e) Miifredat Komisyonu'na sunulacak dosyada bulunmasr gereken bilgi ve belgeler
ile diler hususlar Milfredat Komisyonu'nun internet sayfasrnda ilan edilir.
f) Komisyon, giindem olugtu[unda Bagkan'rn galrrsr tizerine toplamr.
g) Gtindem, toplantt tarihinden en geg beq iq giiniinden once iiyelere elektronik
ortamda iletilir.
h) Komisyon, iiye tam sayrsrrun salt go[unlulu ile toplanrr ve toplantrya katrlan
iiyelerin go[unlulu ile karar alrr.
i) Komisyonda iiyesi bulunmayan akademik birimlerin temsilcileri, toplantrlara
davet edilebilir, bilgilendirme yapabilir, gdriiq agrklayabilir; ancak oylamaya kat{amazlar.
j) Oylamalarda egitlik olmast halinde Bagkan'm bulundufu tarafin gdriigti
dolrultusunda karar verilmig olur.
k) Uyeler "gekimser" oy kullanamaz.
1) Komisyon, gerekli gdrmesi halinde btinyesinde alt komisyonlar oluqturabilir.
m)Gtindemde yer alan maddelerden mevzuata uygun bulunmayanlar ile usul
eksiklifi olanlar, tekrar deperlendirilmek ve eksikliklerin giderilmesi amacryla ilgili birime
gerekgeli olarak gdnderilir, yenilenen oneriler gi.indeme tekrar alrrur ve gori.igtilerek karara
ba[lanrr.
n) Ahnan kararlar ilgili birime veya makama sunulur.
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o) Komisyon toplanttlanna mazeretsiz olarak tig kez iist tiste katrlmayan iiyenin
i.iyelifii kendilifinden sona erer ve durum Baqkan tarafindan Rektcir'e yazit olarak bildirilir.
Rektor en geg yedi giin iginde yeni bir tiye atar.

Giirevleri
MADDE 7 - (I) Miifredat Komisyonu gu konulan gcirtiqiir:
a) Mevcut akademik birimlerin btinyesindeki akademik programlann birlegtirilmesi,
kapatrlmasl veya kontenj an <inerileri,
b) Akademik programlarda yeni ders agrlmasr, birlegtirilmesi, de[igiklik yaprlmasr
veya kapatrlmast dnerileri,
c) Akademik programlara iligkin uygulama usul ve esaslanna dair dnerileri,
d) Akademik programlarrn ilgili ulusal ve uluslararasr standartlara uygunlulu,
e) Akademik programlan dtizenleyen kurum igi mevzuat taslaklan,
f) Akademik birimlerin mtifredatlannr dtizenleyen kurum igi mevzuat taslaklan,

g) Elitim dilinin belirlenmesi veya mevcut e[itim dilinin deligtirilmesi,
h) Yeni akademik birimlerin agrlmasr ve kontenjan cinerileri,
i) Yeni akademik programlann agrlmasr ve kontenjan rinerileri,
j) Di[er kurumlarla ortaklaga yaprlacak akademik programlara dair protokolleri,
k) Komisyon Bagkam tarafindan Komisyon'da gdriigiilmesinde yarar g6riilen
konulan,
l) Akademik birimlerden gelen veya Rektdr'rin havale ettili diler konularr.

n6noUxcii ndlUvr
Yiiriirliik

Qeqitli ve Son Hiikiimler

MADDE 8 - (1) Bu Y<inerge Senatoda kabul edildigi tarihte ytiriirli.ile girer.

Yiiriitme
MADDE 9 - (1) Bu Yonerge htiktimlerini Rektrjr ytirtitiir.
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