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Sayı : 561
Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası
(18/1986, 39/1992, 58/1992; 37/1997 Ve 37/2011 Sayılı Yasalar)
Madde 26(2) Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz
Üniversitesi Kuruluş Yasası ' nın 26'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasmm kendisine verdiği yetkiye dayanarak
aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim
11.04.2000
R.G.44
EK lJI

1. Bu Tüzük, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelinin Unvan (Değişiklik) Tüzüğü

olarak isimlendirilir ve aşağıda Esas Tüzük olarak anılan, değiştirilmiş halindeki
Üniversitesi Akademik Personelinin Unvan Tüzüğü ile birlikte okunur.

Doğu

Akdeniz

A.E. 203

Esas Tüzüğün
S'inci
Maddesinin
Değiştirilmesi

Esas Tüzüğün
7'nci
Maddesinin
Değiştirilmesi

2. Esas Tüzük 5'inci maddesinin (2)'nci
fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

fıkrası kaldırılmak

ve yerine

aşağıdaki

yeni (2)'nci

"(2) ADEK, Üniversite Yönetim Kumlu'nun (ÜYK) önerisi ve Senato 'nun onayı ile 3
yıl için atanan Akademik Değerlendirme Kıstasları uyarınca belirlenen I O temel
alanın her biri için bir profesör üye ve Komisyon ' un başkanlığmı da yapacak olan
Akademik İşlerden sorumlu Rektör Yardımcısı da dahil toplam 11 üyeden oluşur.
Boşalan bir üyelik için, ay111 yöntemle ve ayrılan üyenin normal süresini
tamamlamak üzere yeni bir üye atanır. "

3. Esas Tüzük 7'nci maddesinin (2)'nci
eklenmek suretiyle değiştirilir:

fıkrasmdan

sonra

aşağıdaki

yeni (3)'üncü

fıkra

"(3) Bu madde maksatları bakımından Doçentlik unvanı , Doğu Akdeniz Üniversitesi'niıı
Akademik Değerlendirme Kıstaslarma uygun olarak alman Doçentlik unvanını
anlatır. "

Esas Tüzüğün
8'inci
Maddesinin
Değiştirilmesi

4. Esas Tüzük 8' inci maddesinin (!)'inci ve (6)'ncı fıkraları kaldırılmak ve yerine
yeni (l)'iııci ve (6)'ncı fıkraları konmak suretiyle değiştirilir :
"(l)

Profesörlüğe başvuru koşullarmı
aşağıda

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(t)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(1)
(m)

yerine getiren adaylar Ekim veya Mart
belirtilen belgelerle Rektörlüğe başvururlar:

Özgeçmiş.

Doktora veya sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık belgesi.
Doçentlik belgesi.
Yaym listesi:.
Bilimsel yaymların kopyaları.
Eğitim-öğretim faaliyetleri.
İngiliz dilini pek iyi bildiğine dair belge (varsa).
Kongre ve konferans tebliğlerinin kopyaları (varsa).
Yaymlara yapılan atıfların listesi (varsa).
Gerçekleştirdiği araştırma projelerinin listesi (varsa).
Yönettiği lisansüstü tezlerin listesi (varsa).
Uygulamalı çalışmaları hakkmda bilgi ve belge (varsa).
Üniversite yönetimiııe ve topluma yaptığı katkılar (varsa).

aşağıdaki

aylarında
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Akademik Değerlendirme Kıstasları kapsammda
belgelerin kopyaları.
Yukarıda belirtilen belgeler elektronik olarak veya 5 ayrı dosya halinde basılı
olarak Rektörlüğe t_esliın edilir."
anılan

(n) Madde 6'da

değerlendirilebilecek diğer

"(6)

Yukarıdaki işlemlerin, adayın başvurusunu takip eden 6 ay içerisinde tamamlanması
beklenir. Başvurusu reddedilen aday, başvuru tarihi dönemini izleyen üçüncü

dönemde yeniden
Esas Tüzüğün
9'uncu
Maddesinin
Değiştirilmesi

Esas Tüzüğün
lO'uncu
Maddesinin
Değiştirilmesi

başvurabilir. "

5. Esas Tüzük 9' uncu maddesinin (3)'lincü
fıkra eklenmek suretiyle değiştirilir:

fıkrasından

sonra yerine

aşağıdaki

yeni (4)'üncü

"(4) Bu madde maksatları bakımından Yardımcı Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi
unvanı, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Akademik Değerlendirme Kıstaslarına
uygun olarak alman Yardımcı Doçent unvanını anlatır. "

fıkrası kaldırılmak

6. Esas Tüzük 1O'uncu maddesinin (l)'inci
fıkra konmak suretiyle değiştfrilir:

"( 1)

ve yerine

Doçentliğe başvuru koşullarım yerine getiren adaylar,
belgelerle birlikte rektörlüğe başvururlar:

aşağıdaki

yeni ( 1)'inci

Ekim veya Mart

aylarında

aşağıdaki

(a)
(b)

Özgeçmiş.

Doktora belgesi ve doktora tezinin özeti veya sanatta yeterlik belgesi veya
belgesi.
Yaym listesi.
(c)
Bilimsel yayınların kopyası.
(d)
Eğitim-öğretim faaliyetleri.
(e)
Kongre ve konferans tebliğlerinin dosyası (varsa).
(f)
Yaptığı ve katıldığı araştırma projelerinin listesi (varsa).
(g)
ansüstü tezlerin listesi (varsa).
Yönettiği lis_
(h)
Uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi ve belge (varsa).
(i)
Üniversite yönetimine ve topluma yaptığı katkılar (varsa).
(j)
Madde 6' da anılan Akademik Değerlendirme Kıstasları kapsamında
(k)
değerlendirilebilecek diğer belgelerin kopyaları.
Yukarıda belirtilen belgeler elektronik olarak veya 6 ayrı dosya halinde basılı
olarak Rektörlüğe teslim edilir."
tıpta uzmanlık

Esas Tüzüğün
12'nci
Maddesinin
Değiştiı-ilmesi

7. Esas Tüzük 12'nci maddesinin (2)'nci
fıkra konmak suretiyle değiştirilir:
"(2)

fıkrası kaldırılmak

Değiştirilmesi

8. Esas Tüzük l 4'üncü maddesinin (!)'inci
fıkra konmak suretiyle değiştirilir:

"(l)

aşağıdaki

Yukarıdaki işlemlerin, adaym başvurusunu takip eden
beklenir. Başvurusu reddedilen aday, başvuru

tamamlanması

izleyen üçüncü dönemde yeniden
Esas Tüzüğün
14'üncü
Maddesinin

ve yerine

Yardımcı doçentliğe

belirtilen belgelerle

yeni (2)'nci

6 ay içerisinde
tarihi dönemini

başvurabilir."

fıkrası kaldırılmak

ve yerine

aşağıdaki

yeni (1 )'inci

atanmak isteyen adaylar, Ekim veya Mart aylarmda

rektörlüğe başvururlar:

aşağıda
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(a)
(b)

Özgeçıniş.

Doktora belgesi ve doktora tezinin özeti veya sanatta yeterlik belgesi veya
belgesi.
İngilizce yeterlik belgesi (varsa).
Yayın listesi (varsa).
Bilimsel yayınların kopyası (varsa).
Kongre ve konferans tebliğlerinin kopyası (varsa).
Madde 6'da anılan Akademik Değerlendirme Kıstasları kapsamında
değerlendirilebilecek diğer belgelerin kopyaları.
tıpta uzmanlık

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Yukarıda
Rektörlüğe

Esas Tüzüğün
IS'inci
Maddesinin

belirtilen belgeler elektronik olarak veya 4 ayn dosya halinde
teslim edilir."

Giriş

olarak

l 7'nci,
9. Esas Tüzük, IS'inci maddesi kaldırılmak ve 15'inci maddeden sonra gelen 16 ' ncı,
uncu
18 ' inci, 19 ' uncu ve 20 ' ııci maddeler sırasıyla yeni IS'inci, l 6'ncı, l 7'nci, l 8' inci ve 19 '
değiştirilir.
suretiyle
lmak
sayılandırı
yeniden
olarak
maddeler

Değiştirilmesi

Yürürlüğe

basılı

10. Bu Tüzük Resmi Gazete'de

yayımladığı

tarihten

başlayarak yürürlüğe

girer.

