
 

 25 Ağustos 2013PAZAR   

                         

 

     RESMİ GAZETE    

 

                                 Sayı : 28746    

    

  

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YARATICI YAZARLIK ARAŞTIRMA 

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

MADDE 1 – 18/1/2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin adı aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir.  

“Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”  

 

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık 

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve yönetim 

organlarının görevleri ile bu organların çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”  

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının 

görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”  

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

“a) Merkez: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Uygulama ve Araştırma Merkezini 

(OMÜ-YYM),”  

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

“a) Yaratıcı, eleştirel ve felsefî düşünce ile ilgili alanlarda teorik ve pratik bilgi ve deneyim 

birikiminin yayılmasını sağlamak, sinema, tiyatro, yazılı edebiyat ürünleri ve benzerleri ile 

üniversite işbirliğini akademik bir bağlamda ele almak,”  

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.  

“b) Yaratıcı yazarlık ve felsefi düşünce konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, 

seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler, televizyon programları, film festivalleri ve 

yaratıcı yazarlık girişimciliğini desteklemek,”  

“d) Merkezin amaçları doğrultusunda uygulamalı eğitimler yapmak, atölyeler oluşturmak, sertifika 

programları düzenlemek ve sertifika vermek,”  

“e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile öğretim üyesi, uzman ve 

öğrenci değişimi yapmak,”  

“f) Sosyal medya ve internet yazarlığı konusunda akademik araştırma ve incelemeler yapmak ve 

yaptırmak.”  

 

  



 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

“(1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl 

için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.  

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdür tarafından Üniversitenin aylıklı ve 

devamlı statüdeki öğretim elemanları arasından en fazla iki müdür yardımcısı üç yıl süre için 

görevlendirilir.”  

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.  

“(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür 

yardımcıları dışındaki diğer üyeler, Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdürce önerilen 

Üniversitede kadrolu ve tam gün çalışan seçilecek üye sayısının iki katı öğretim üyesi aday 

arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Herhangi bir nedenle görevinden 

ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri de sona erer. Süreleri dolan üyeler yeniden 

görevlendirilebilir.”  

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.  

“ç) Rektöre sunulacak yıllık faaliyet raporunu görüşmek.”  

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.  

“c) Düşünce ve felsefe birimi.”  

 

MADDE 11– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 


