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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce; Personel Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemiz 

Rektörlük biriminde açık ve boş bulunan, ekli listede belirtilen öncelikli alan Öğretim Üyesi norm 

dışı kadro taleplerinin, gerekçeli karar ile birlikte üniversitemiz yönetim kurulunda görüşülmesi 

talebine ilişkin, 02.10.2020 tarih ve E.2000241567 sayılı yazısı, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve 

Uygulama Merkezi Müdürlüğünün, Döner Sermaye Katkı Payı oranlarının 11.09.2020 tarihinden 

itibaren ekteki şekilde düzenlenmesine ilişkin, 02.10.2020 tarih ve E.2000241322 sayılı 

yazısı,Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün, Koronavirüs pandemisi 

nedeniyle AÖF sınavlarının online yapılması bir yandan bilgi işlem altyapı yatırım gereksinimini 

artırırken, diğer yandan her bir sınavın 10 gün sürmesi sistem üzerinde sürekli gözetim yapan bilgi 

işlem personel sayısını arttırmıştır. Açıköğretim Fakültesine verilen bu hizmetin kesintisiz olarak 

yürütülebilmesi için öğrenci hizmet bedelinin 11 Eylül 2020 tarihinden itibaren aylık 10 TL/öğrenci 

olarak belirlenmesi teklifine ilişkin, 02.10.2020 tarih ve E.2000241426 sayılı yazısı,Bilgisayar 

Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün, ATAUZEM üzerinden verilen Yaygın 

Öğretim programlarının çevirim içi ve canlı video derslerin kayıtlarının tutulması hizmetlerinin 

kesintisiz yürütülebilmesi için personel iş yükü ve sayısını, data iletişim ve barındırma maliyetlerini 

artırdığından öğrenci hizmet bedelinin 11 Eylül 2020 tarihinden itibaren aylık 10 TL/öğrenci olarak 

belirlenmesi teklifine ilişkin, 02.10.2020 tarih ve E.2000241431 sayılı yazısı,Bilgisayar Bilimleri 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün, Üniversitemiz Örgün Öğretim önlisans/lisans/lisans 

üstü öğrencileri için Üniversite Senatosunun aldığı kararlar gereği 2020-2021 güz döneminde 

derslerin uzaktan çevirimiçi ve canlı video dersler ile yapılması, bu derslerin kayıtlarının tutulması 

hizmetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi için personel iş yükü ve sayısını artırdığından öğrenci hizmet 

bedelinin 11 Eylül 2020 tarihinden itibaren aylık 0,25 TL/öğrenci olarak belirlenmesi teklifine 

ilişkin, 02.10.2020 tarih ve E.2000241442 sayılı yazısı ile 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 

yabancı uyruklu öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarlarının ekte gönderilen tabloda 

belirtildiği şekilde uygulanması konusunun Üniversitemiz Yönetim Kurulunda tekrir-i müzakere 

edilmesi teklifine ilişkin, 02.10.2020 tarih ve E.2000241956  

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

 

Karar 322-) Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakültede 2020-2021 eğitim öğretim güz yarıyılı II. 

öğretim programında görev alacak olan akademik personellerle ilişkin, 25.09.2020 tarih ve 

E.2000234166 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 323-) Personel Daire Başkanlığının, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu 

görevinden ihraç edilen Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim 

Dalı araştırma görevlisi Deniz TEKİNER'in göreve iade başvurusu Cumhurbaşkanlığı OHAL 

İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun 19.08.2020 tarihli kararı ile uygun bulunmuş olup, adı geçenin 

08.03.2018 tarih ve 30354 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri Komisyonu 

Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 

Kanun'un 10. Maddesi 1. fıkrası hükmü uyarınca Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Veterinerlik 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalına atamasının yapılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

Yürütme Kurulu'nun 09.09.2020 tarihli toplantısında uygun bulunması nedeniyle, Rektörlük 

biriminde açık ve boş bulunan 1 adet 4. derece araştırma görevlisi kadrosunun Veteriner Fakültesi 

Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalına aktarılmasına ilişkin, 30.09.2020 tarih ve 

E.2000238301 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 324-) Personel Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemiz Rektörlük biriminde açık ve boş bulunan, 

ekli listede belirtilen öncelikli alan Öğretim Üyesi norm dışı kadro taleplerinin, gerekçeli karar ile 

birlikte üniversitemiz yönetim kurulunda görüşülmesi talebine ilişkin, 02.10.2020 tarih ve 

E.2000241567 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 325-) Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün, Döner Sermaye 

Katkı Payı oranlarının 11.09.2020 tarihinden itibaren ekteki şekilde düzenlenmesine ilişkin, 

02.10.2020 tarih ve E.2000241322 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 326-) Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün, Koronavirüs 

pandemisi nedeniyle AÖF sınavlarının online yapılması bir yandan bilgi işlem altyapı yatırım 

gereksinimini artırırken, diğer yandan her bir sınavın 10 gün sürmesi sistem üzerinde sürekli gözetim 

yapan bilgi işlem personel sayısını arttırmıştır. Açıköğretim Fakültesine verilen bu hizmetin kesintisiz 

olarak yürütülebilmesi için öğrenci hizmet bedelinin 11 Eylül 2020 tarihinden itibaren aylık 10 

TL/öğrenci olarak belirlenmesi teklifine ilişkin, 02.10.2020 tarih ve E.2000241426 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin; 5 TL/öğrenci olarak düzeltilmiş şekliyle kabulüne oy 

birliği ile, 

 

Karar 327-) Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün, ATAUZEM 

üzerinden verilen Yaygın Öğretim programlarının çevirim içi ve canlı video derslerin kayıtlarının 

tutulması hizmetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi için personel iş yükü ve sayısını, data iletişim ve 

barındırma maliyetlerini artırdığından öğrenci hizmet bedelinin 11 Eylül 2020 tarihinden itibaren 

aylık 10 TL/öğrenci olarak belirlenmesi teklifine ilişkin, 02.10.2020 tarih ve E.2000241431 sayılı 

yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin; 5 TL/öğrenci olarak düzeltilmiş şekliyle 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 328-) Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün, Üniversitemiz 

Örgün Öğretim önlisans/lisans/lisans üstü öğrencileri için Üniversite Senatosunun aldığı kararlar 

gereği 2020-2021 güz döneminde derslerin uzaktan çevirimiçi ve canlı video dersler ile yapılması, bu 

derslerin kayıtlarının tutulması hizmetlerinin kesintisiz yürütülebilmesi için personel iş yükü ve 

sayısını artırdığından öğrenci hizmet bedelinin 11 Eylül 2020 tarihinden itibaren aylık 0,25 

TL/öğrenci olarak belirlenmesi teklifine ilişkin, 02.10.2020 tarih ve E.2000241442 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 329-) 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 yabancı uyruklu öğrencilerin katkı payı ve 

öğrenim ücreti tutarlarının ekte gönderilen tabloda belirtildiği şekilde uygulanması konusunun 

Üniversitemiz Yönetim Kurulunda tekrir-i müzakere edilmesi teklifine ilişkin, 02.10.2020 tarih ve 

E.2000241956 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

 

 karar verildi. 


