Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ WEB TV Koordinatörlüğü
Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde internet
ortamında yayın yapmak üzere kurulmuş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Web Televizyonunun
çalışma usul ve esaslarına, görev ve faaliyet alanlarına ve personele ilişkin hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Web Televizyonunun yayın hizmetleri ile bu yayınlarına ilişkin idarî,
malî ve teknik konuları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü
maddeleri ile 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların
Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, 5187 sayılı Basın Kanunu hükümlerinin ilgili
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4– (1) Bu Yönergede geçen;
a) KTÜ WEB TV: Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde internet ortamında yayın
yapmak üzere kurulmuş televizyonu,
b) KTÜ UZEM: Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite (KTÜ): Karadeniz Teknik Üniversitesini,
d) Koordinatör: KTÜ WEB TV Koordinatörünü,
e) Yayın: KTÜ WEB TV tarafından internet ortamında yapılan yayını,
f) Yönetim Kurulu: KTÜ WEB TV Yönetim Kurulunu,
g) Yayın Komisyonu: KTÜ WEB TV Yayın Komisyonunu,
ğ) İçerik sağlayıcı: KTÜ WEB TV Koordinatörlüğünü,
h) Yer sağlayıcı: KTÜ WEB TV Koordinatörlüğünü
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Faaliyet
KTÜ WEB TV Koordinatörlüğünün görev ve faaliyet alanları
MADDE 5- (1) KTÜ WEB TV, bu Yönergede belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur:
a) Radyo-televizyon ve benzeri kitle iletişim araçları konusunda yapılacak proje çalışmalarına
alt yapı oluşturmak.
b) Kitle iletişim araçları ile ilgili araştırmalar yapmak.
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c) Üniversitenin ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere televizyon programlarının
hazırlanması sürecinde, stüdyo, araç-gereç ve teknik donanım konularında alt yapı oluşturmak.
ç) Medya çalışmaları konusunda yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
danışmanlık hizmetleri vermek.
d) KTÜ UZEM bünyesinde yürütülen uzaktan eğitim programlarına, ders programlarının
çekimi ve yayınında destek olmak.
e) Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak eğitim, sağlık, kültür, sanat, spor ve turizm
alanlarında televizyon programları hazırlamak.
f) Üniversitede öğrenci ve araştırmacılara yönelik gerçekleştirilen bilimsel (seminer,
sempozyum, konferans, çalıştay, atölye çalışmaları ve benzeri) ve sosyal etkinlikler (konserler, galalar,
yemekler ve benzeri) ile ilgili yayınlar yapmak.
g) Üniversite personeli ve öğrencilerine yönelik duyurular yapmak.
ğ) Üniversite stüdyolarında hazırlanan programların yerel ve ulusal medya kuruluşlarında
yayınlanmasını sağlamak.
h) Hazırlanan programların internet ortamında yayınlanmasını ve paylaşılmasını sağlamak.
ı) Yapılan yayınlara ait materyalleri arşivlemek.
i) Rektörlük makamına, Üniversite Yönetim Kuruluna ve KTÜ WEB TV Yönetim Kuruluna
faaliyetlerle ilgili rapor sunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koordinatörlüğün Yönetim Organları ve Görevleri
Koordinatörlüğün yönetim organları
MADDE 6- (1) KTÜ WEB TV Koordinatörlüğü yönetim organları şunlardır:
a) Koordinatör,
b) Koordinatör yardımcıları,
c) KTÜ WEB TV Yönetim Kurulu.
KTÜ WEB TV yöneticilerinin nitelikleri
MADDE 7- (1) KTÜ WEB TV Koordinatörü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki
öğretim elemanları arasından KTÜ Rektörü tarafından üç yıllığına atanır. Süresi sona eren Koordinatör
yeniden görevlendirilebilir. Koordinatör, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Koordinatörün
geçici olarak görevinden ayrılması durumunda yerine koordinatör yardımcılarından birisi vekâlet eder.
(2) İki koordinatör yardımcısı, koordinatörün önereceği öğretim elemanları arasından KTÜ
Rektörü tarafından üç yıllığına atanır. Koordinatörün görevi sona erdiğinde koordinatör
yardımcılarının da görevi sona erer.
KTÜ WEB TV Koordinatörünün görevleri
MADDE 8- (1) KTÜ WEB TV koordinatörü, faaliyetlerin düzenli bir şekilde
yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden KTÜ Rektörüne karşı birinci derecede sorumludur.
(2) KTÜ WEB TV Koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) KTÜ WEB TV’yi temsil etmek ve televizyon çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde
yürütülmesini sağlamak.
b) 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, 5651
sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanun, 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamında belirlenen yayın ilke ve esaslarına
uygun, düzenli, kaliteli, verimli, hedef kitleye yönelik program ve haber yayınlarının yapılmasını
sağlamak ve denetlemek.
c) KTÜ WEB TV’nin çalışma yönergelerini hazırlamak, iş bölümü ve iş akışını sağlamak.
ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.
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d) Yayın Komisyonu ile haftalık toplantılar düzenlemek, geçmiş yayınlarla ilgili
değerlendirme, gelecek yayınlarla ilgili planlama çalışmaları yapmak, genel ve yıllık yayın planları
hazırlamak.
e) KTÜ Rektörüne ve KTÜ WEB TV Yönetim Kuruluna plan ve yayınlarla ilgili bilgi
sunmak.
f) Yılsonu faaliyet raporları ile yeni çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna
sunmak.
g) KTÜ WEB TV’nin teknik altyapısı ve yayın materyallerinin gelişen teknolojiye uygun
biçimde geliştirilmesi ve yenilenmesi için gerekli araştırmaları yaparak Yönetim Kuruluna önerilerde
bulunmak.
ğ) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.
h) Bu Yönerge ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
KTÜ WEB TV Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9- (1) KTÜ WEB TV Yönetim Kurulu; KTÜ WEB TV Koordinatörü, KTÜ WEB
TV koordinatör yardımcıları ile KTÜ Rektörü tarafından üniversite öğretim elemanları arasından
görevlendirilecek dört üyeden olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. KTÜ WEB TV Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi
dolmadan ayrılan üyenin/üyelerin yerine aynı yöntemle ve kalan süreyi tamamlamak üzere, yeni
üye/üyeler görevlendirilir.
(2) KTÜ WEB TV Yönetim Kurulu, KTÜ WEB TV Koordinatörü başkanlığında salt
çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
(3) KTÜ WEB TV Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin
üyeliği kendiliğinden sona erer.
(4) KTÜ WEB TV Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) KTÜ WEB TV Koordinatörü tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.
b) KTÜ WEB TV’nin her türlü faaliyetini planlamak ve yönetmek.
c) Yıllık faaliyet raporunu onaylamak.
ç) KTÜ WEB TV personel ihtiyacını tespit etmek ve talepte bulunmak.
d) KTÜ WEB TV için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Bu Yönerge ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yayın Komisyonu İle Yayın ve Eserlere İlişkin Esaslar
Yayın komisyonu
MADDE 10- (1) KTÜ WEB TV Yayın Komisyonu; KTÜ WEB TV Koordinatörü
başkanlığında, tek sayıda üyenin yer aldığı en az beş öğretim elemanından oluşur. Yayın Komisyonu
üyeleri üç yıllık süre ile KTÜ WEB TV Koordinatörü tarafından önerilir, Rektör tarafından atanır.
Yayın Komisyonu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Komisyon üyeleri kararlarda çekimser oy
kullanamazlar. Karşı oy kullanan komisyon üyesi gerekçesini kararda belirtir. Geçerli bir mazereti
olmaksızın bir yıl içinde iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliğine son verilir.
MADDE 11- (1) Yayın komisyonunun görevleri aşağıdaki gibidir:
a) KTÜ WEB TV için program üretimi, program üretiminde kullanılacak eser ve hizmetlerin
yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan ya da kişilerden sağlanması, bunların denetimi ve dağıtımına ilişkin
işler ile yayınlara ilişkin diğer tüm işler hakkında kararlar almak.
b) Yayınlanması uygun görülen eserlerin telif hakkı ödemelerine ilişkin KTÜ WEB TV
Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.
c) KTÜ WEB TV Koordinatörü yönetiminde haftalık toplantılar düzenlemek, geçmiş
yayınlarla ilgili değerlendirme, gelecek yayınlarla ilgili planlama çalışmaları yapmak.
Eserlerde sorumluluk
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MADDE 12- (1) Yayınlanacak her türlü eserin bilim ve dil bakımından sorumluluğu eser
sahibine, yapımcıya veya editöre aittir. Ancak, yayınlanacak eserlerde, gerekli görülen durumlarda her
türlü değişiklik yapılabilir. Bu gibi durumlarda yayınlanacak eserin bilim, dil ve görüntü sorumluluğu
değişiklikleri yapanlara aittir.
(2) Tercüme, adaptasyon, derleme veya bir başka eserden uyarlama yapanların, asıl eser
sahibinden veya onun yayın hakkını elinde bulundurandan yazılı izin alması zorunludur.
(3) Eserden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluk eser sahibine, yapımcıya veya editöre
aittir.
Eserlerin yayını
MADDE 13- (1) Yayın Komisyonu, eserleri yayınlamamayı veya kısmen yayınlamayı ya da
yeni bir düzenleme ile yayınlamayı tercih edebilir.
(2) Yayına verilecek eserlerin tüm düzeltme işleri, KTÜ WEB TV Yayın Komisyonu
tarafından aksine karar verilmedikçe, editör, yazar veya çevirici tarafından yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Telif Ücreti ve Telif Haklarına İlişkin Esaslar
Telif ücretlerinin hesaplanması
MADDE 14- (1) KTÜ WEB TV bünyesinde hazırlanan programların telif haklarının
ödemesinde KTÜ WEB TV Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve KTÜ Üniversite Yönetim
Kurulunda onaylanan ilke ve esaslara göre işlem yapılır.
(2) Telif Hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak
KTÜ WEB TV Yönetim Kurulunca öngörülen esaslara göre belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 15– (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri
ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütülür.
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