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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, AKLAB Grup 

Laboratuvar Medikal Nakliye Kimya İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi AR&GE 

projesi kapsamında imzalanan hizmet protokolü çerçevesinde aylık 2.500 TL +KDV karşılığında 

15.08.2020 tarihinden itibaren 5 (BEŞ) yıl süreyle "Danışmanlık Hizmeti” verecek olan Fakülte Tıbbi 

Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Selahattin ÇELEBİ"ye Araştırma ve Geliştirme 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun '5.Maddesinin (k) Fıkrası ' kapsamında, yatırılan ücretin % 85' 

inin herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ödenmesine ilişkin, 12.08.2020 tarih ve E.2000196493 

sayılı yazısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, 11.07.2020 tarih ve 31182 sayılı Resmi Gazete`de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 2020- 2021 Eğitim-Öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili 

Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinde yer alan hüküm kapsamında olmak üzere 2020-2021 

eğitim-öğretim yılında Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarlarının 

birim görüşleri alınarak hazırlanan ve ekte gönderilen tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına 

ilişkin, 12.08.2020 tarih ve E.2000196537 sayılı yazısı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın, 

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının mülkiyeti hazineye 

ait Üniversitemize tahsisli 223 Ada 222 No’lu Parselde kayıtlı 6.480.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz 

üzerine yapılması planlanan ve ekli krokide belirtilen güzergâhta imar yolu taslak çalışması hakkında 

Üniversitemizin görüşüne dair talep yazısına ilişkin, 11.08.2020 tarih ve E.2000195346 sayılı yazısı, 

Fen Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Köksal 

ERMAN'ın, Üniversitelerarası Kurul tarafından 2020 Mart başvuru döneminde ve 29.07.2020 

tarihinde doçent adayı Beytullah ÖZKAN’ın doçentlik jürisinde görevlendirilmiş olması kapsamında; 

annesi'nin ameliyatı ve sağlık durumu nedeniyle adayın doçentlik jürisinden çekilmek isteğine ilişkin, 

11.08.2020 tarih ve E.2000195077 sayılı yazısı, Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte 

(İngilizce) Hemşirelik Programı 1. Sınıf öğrencilerine 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde 

okutulacak derslerin öğretim dilinin İngilizce olması sebebiyle Hemşirelik “İletişim Becerileri” ve 

“Seçmeli-I” derslerini verecek öğretim üye/elemanı bulunmadığından,  yurtdışından ilk defa yabancı 

uyruklu öğretim elemanının (Souzan Hawala Druy) sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesine ilişkin, 

13.08.2020 tarih ve E.2000197197 sayılı yazısı ile Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının, Fakülte 

bünyesinde yeni açılan ve devam etmekte olan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları için 

2020-2021 eğitim öğretim yılı materyal ücreti tutarlarına ilişkin, 13.08.2020 tarih ve E.2000197543 

sayılı yazısının gündeme alınması teklif edildi ve gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 
 

Karar 264-) Doç.Dr. Celal BÜYÜK’ün İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalında ilan 

edilmiş bulunan profesör kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları okundu. Yapılan gizli 

oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu profesör kadrosuna atanmasının 

kabulüne oy birliği ile (+18/-0) ile, 

 

Karar 265-) Doç.Dr. Zübeyir SALTUKLU’nun Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe 

Grubu Eğitimi Anabilim Dalında ilan edilmiş bulunan profesör kadrosuna atanmasına ilişkin, 

jüri raporları okundu. Yapılan gizli oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu 

profesör kadrosuna atanmasının kabulüne oy birliği ile (+18/-0) ile, 

 
Karar 266-) İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim 

üyelerinden Prof.Dr. Yusuf YURDİGÜL ile Doç.Dr. Aslı YURDİGÜL’ün, 2547 Sayılı Kanunun 39. 

maddesine 4249 Sayılı Kanun ile eklenen son fıkra uyarınca; Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesindeki görev sürelerinin 01.09.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasına 

ilişkin, 06.08.2020 tarih ve E.2000192527 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 267-) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, AKLAB Grup Laboratuvar Medikal Nakliye Kimya İnşaat 

Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi AR&GE projesi kapsamında imzalanan hizmet protokolü 

çerçevesinde aylık 2.500 TL +KDV karşılığında 15.08.2020 tarihinden itibaren 5 (BEŞ) yıl süreyle 

"Danışmanlık Hizmeti” verecek olan Fakülte Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 

Prof.Dr. Selahattin ÇELEBİ"ye Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

'5.Maddesinin (k) Fıkrası ' kapsamında, yatırılan ücretin % 85' inin herhangi bir vergi kesintisi 

yapılmaksızın ödenmesine ilişkin, 12.08.2020 tarih ve E.2000196493 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 268-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, 11.07.2020 tarih ve 31182 sayılı Resmi Gazete`de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 2020- 2021 Eğitim-Öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili 

Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinde yer alan hüküm kapsamında olmak üzere 2020-2021 

eğitim-öğretim yılında Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarlarının 

birim görüşleri alınarak hazırlanan ve ekte gönderilen tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına 

ilişkin, 12.08.2020 tarih ve E.2000196537 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

tekrir-i müzakere edilmesinin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 269-) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının mülkiyeti hazineye ait Üniversitemize tahsisli 223 Ada 222 

No’lu Parselde kayıtlı 6.480.000,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan ve ekli 

krokide belirtilen güzergâhta imar yolu taslak çalışması hakkında Üniversitemizin görüşüne dair talep 

yazısına ilişkin, 11.08.2020 tarih ve E.2000195346 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 

teklifin; söz konusu yolun geçtiği parsellere isabet eden taşınmazların ifraz işlemlerinin yapılması 

kaydıyla kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 270-) Fen Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer 

Köksal ERMAN'ın, Üniversitelerarası Kurul tarafından 2020 Mart başvuru döneminde ve 29.07.2020 

tarihinde doçent adayı Beytullah ÖZKAN’ın doçentlik jürisinde görevlendirilmiş olması kapsamında; 

annesi'nin ameliyatı ve sağlık durumu nedeniyle adayın doçentlik jürisinden çekilmek isteğine ilişkin, 

11.08.2020 tarih ve E.2000195077 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

reddine oy birliği ile, 

 

Karar 271-) Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte (İngilizce) Hemşirelik Programı 1. Sınıf 

öğrencilerine 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde okutulacak derslerin öğretim dilinin 

İngilizce olması sebebiyle Hemşirelik “İletişim Becerileri” ve “Seçmeli-I” derslerini verecek öğretim 

üye/elemanı bulunmadığından,  yurtdışından ilk defa yabancı uyruklu öğretim elemanının (Souzan 

Hawala Druy) sözleşmeli olarak çalıştırılabilmesine ilişkin, 13.08.2020 tarih ve E.2000197197 sayılı 

yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; öğretim elemanı Souzan Hawala Druy’un işe 

başlayacağı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle 10.488,00.-TL (onbindörtyüzseksensekiztürklirası) 

aylık brüt ücretle çalıştırılmasının kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 272-) Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının, Fakülte bünyesinde yeni açılan ve devam etmekte 

olan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları için 2020-2021 eğitim öğretim yılı materyal 

ücreti tutarlarına ilişkin, 13.08.2020 tarih ve E.2000197543 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra; “Sosyal Hizmet” Lisans Tamalama (Sağlık Alanında) programının materyal 

üceretinin (yarıyıllık) 900,00 TL olarak güncellenmesine, diğer programlara ilişkin tekliflerin ise 

geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 

 
 

 


