
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU 

VE İNCELEME KOMİSYONU 

 

Görev Tanımı: 

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde belirtilen ilkelere uygun olarak öğretim 

elemanlarının akademik teşvik ödeneği başvurusuna ilişkin faaliyetlerinin uygunluğunu 

değerlendirmektir. 

• Rektörlükçe belirlenen tarihler arasında kendilerine gelen teşvik dosyalarını inceler. 

• Komisyona gelen başvurularda Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi, 

Faaliyetlere İlişkin Sunulacak Belgeler doğrultusunda, YÖKSİS’ten alınan çıktılar ve 

faaliyetleri kanıtlayan örnek ve belgeleri inceler. 

• Gerekli gördüğü hallerde faaliyetleri kanıtlayan örnek ve belgelere ek açıklama, bilgi ve belge 

talep eder. 

• Başvuru sahibinin faaliyetlerinin incelemeye uygun olup olmadığına karar verir. 

• Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda reddedilen ya da puanı değişen başvurulara yönelik 

olarak açıklama yapmakla yükümlüdür. 

• Yönetmeliğin ekinde bulunan Faaliyet Hesaplama Tablosu ile YÖKSİS’in puan 

hesaplamasına göre başvuruların puanlamasını yapar. 

• Başvuruların değerlendirilmesi sonrası hazırlanan karar tutanağını, ilan edilen takvime uygun 

olarak gönderir. 

• Görevlendirme nedeniyle kurum dışında görev yapan öğretim elemanlarının başvuruları 

kadrolarının bulunduğu kurumda değerlendirilir. 

• Yaptığı çalışmaları, önerileri, istek ve ihtiyaçları Müdürlüğe rapor/tutanak halinde sunar. 

• Her dönem sonunda komisyon çalışmalarına ait faaliyet sunumu hazırlar ve bu sunumu 

Dekanlığa sunar. 

 

Üyeler: 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme 

Komisyon Üyeleri 

 

Dr. Öğr. Üyesi Emel Başak GENCER AKÇOK (Başkan) 

Dr. Öğr. Üyesi Sebiha ÇEVİK KAPLAN (Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Altan ERCAN(Üye) 

 



MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ İNTİBAK KOMİSYONU 

 

Görev Tanımı ve Sorumlulukları: 

• Bölüme yatay geçiş/dikey geçiş ile kayıtlanmaya hak kazanan veya ders muafiyeti talep 

eden öğrencilerin kayıt tarihi itibariyle ders muafiyet dilekçesi ile başvurusuna binaen 

Bölüm Başkanlığı tarafından toplanır. 

• Komisyon, inceleme sonucunda muaf sayılması gereken ve tekrar alınması gereken 

dersleri belirttiği tutanağı Bölüm Başkanlığına iletir. 

• Bölüm Başkanlığı, Öğrenci İntibak Komisyon Kararını Fakülte Yönetim Kurulunda 

görüşülmek üzere Dekanlığa gönderir. 

 

Fakülte Yönetim Kurulu, Bölüm İntibak Komisyonu tutanağı çerçevesinde karara bağlanır. 

 

Üyeler: 

Dr.Öğrt.Üyesi Emel Başak GENCER AKÇOK (Başkan) 

Dr.Öğrt.Üyesi Sebiha ÇEVİK KAPLAN (Asil Üye) 

Dr.Öğrt.Üyesi Aysun ADAN (Asil Üye) 

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ KALİTE KOMİSYONU 

 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar: 

Birimin kalite hedeflerini hazırlamak, Üniversitenin hedefleri doğrultusunda, birimdeki 

akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon 

sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak. 

• Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, birimlerin eğitim öğretim ve 

araştırma faaliyetleri ile idari-yönetim hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin 

geliştirilmesine yönelik iç ve dış kalite güvencesine uygun olarak birimsel göstergeleri 

belirlemek, bu çalışmaları içeren rapor/bilgi/belge Üniversite Kalite Komisyonu’na 

sunmak, 

• Üniversitenin kalite güvence sisteminin birimde işleyişini gözetmek, Birim 

göstergelerini tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Üniversite Kalite 

Komisyonu tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yürütmek, 

• Birimin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini ve 

kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren rapor/bilgi/belge hazırlamak 

Üniversite Kalite Komisyonuna göndermek ve Birim web sayfasından kamuoyuyla 

paylaşmak, 



• Üniversite Kalite Komisyonu tarafından Senatonun onayına sunulan çalışmaların, Birim 

faaliyetlerine uygulanmasını takip etmek, 

• İç ve dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, 

•  Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimin alt birimlerine duyurmak, 

uygulamalarına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek, 

• Yüksekokulumuzda kalite kültürünün geliştirilmesi için gerekli eğitimleri ve faaliyetleri 

planlamak, 

 Kalite Komisyonu tarafından gerekli görülen diğer çalışmaları yürütmektir. 

 

Üyeler: 

Dr.Öğrt.Üyesi Emel Başak GENCER AKÇOK (Başkan) 

 

Birimin Kurum ile Alakalı Tanıtımı 

Dr.Öğrt.Üyesi Sebiha ÇEVİK KAPLAN 

 

Kalite Güvence Sistemi 

Dr.Öğrt.Üyesi Şerife AYAZ GÜNER 

 

Eğitim-Öğretim 

Dr.Öğrt.Üyesi Aysun ADAN 

 

Araştırma ve Geliştirme 

Dr.Öğrt.Üyesi Emel Başak GENCER AKÇOK 

 

Topluma Katkı 

Dr.Öğrt.Üyesi Altan ERCAN 

 

Yönetim 

Dr.Öğrt.Üyesi Emel Başak GENCER AKÇOK 

 

 

 



MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ 

BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

 

Görev Tanımı: 

 

• Yandal ve çift anadal işlemlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi, 

• Yatay geçiş, dikey geçiş ve intibak işlemlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi. 

 

ÜYELER: 

Dr.Öğrt.Üyesi Şerife AYAZ GÜNER (Başkan) 

Dr.Öğrt.Üyesi Sebiha ÇEVİK KAPLAN (Asil Üye) 

Arş.Gör. Özkan İLMEK (Asil Üye) 

 

 


