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Karar:01 

 
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 3.maddesinin k ve l bentleri uyarınca tanınmış ulusal 

ve uluslararası yayın evlerinin belirlenmesi hakkında görüşüldü. 
  
27 Haziran 2018 tarih ve 30461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Akademik teşvik Ödeneği 

Yönetmeliği hükümlerine göre;  en az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, daha önce aynı 
alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevlerin etkin ve saygın tanınmış ulusal 
yayınevi, yine en az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, aynı alanda farklı yazarlara 
ait yabancı dilde en az yirmi kitap yayımlamış yayınevlerinin etkin ve saygın tanınmış uluslararası 
yayınevi olarak belirlenmesine, bu hususta tereddütleri gidermeye Üniversitemiz Akademik teşvik 
düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi. 

 
                                 

Karar:02 
 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca, Üniversitemiz Adana Meslek 
Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü bünyesindeki Mobilya ve 
Dekorasyon Programının kapatılması hakkında görüşüldü. 
 
 Üniversitemiz Adana Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün gerekçeli kararı doğrultusunda 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca, anılan Yüksekokulun Malzeme ve Malzeme 
İşleme Teknolojileri Bölümü bünyesindeki Mobilya ve Dekorasyon Programının kapatılmasına oy 
birliği ile karar verildi. 
 
 

Karar:03 
 

Üniversitemiz İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 
bahar yarıyılı ders programında yapılması önerilen değişiklikler hakkında görüşüldü. 

  
Üniversitemiz İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar 

yarıyılı ders programında yapılması önerilen değişikliklerin yeniden görüşülmek üzere gündemden 
çekilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 
 
 
 
 
 



     
                          

Karar:04 
 
Üniversitemiz Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Enerjisi 

Üretim, İletim ve Dağıtım Programına 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılından  itibaren 30 
öğrenci alınması hakkında görüşüldü. 

  
 Üniversitemiz Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Enerjisi Üretim, 
İletim ve Dağıtım Programına yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerden ilk 15 (onbeş) öğrenciye, Tufanbeyli 
Kaymakamlığının 27/12/2018 tarihli ve E.2051 sayılı yazısı ile eğitim öğretim süresi içerisinde 200,00 TL 
(İkiyüz TL) karşılıksız yardım bursu sağlanacağı, Tufanbeyli Belediye Başkanlığının 26/12/2018 tarihli ve 
1306 sayılı yazısı ile de anılan programa yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilere barınma ve beslenme (iaşe) 
teminin karşılıksız olarak sağlanacağı beyan edildiğinden anılan programa 2019-2020 eğitim-öğretim 
yılından itibaren 30 öğrenci alınmasının uygun olduğuna ve gereği için Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 
                                 


