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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının, Fakülte 

Döner Sermaye hesabından akademik personele dağıtılacak olan katkı payı (performans) oranlarına 

ilişkin, 16.06.2020 tarih ve 189 sayılı ile Personel Daire Başkanlığının, Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığının 08.05.2020 tarih ve E.30141 sayılı yazısında belirtilen Yükseköğretim Yürütme 

Kurulunun 06.05.2020 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda kapatılan programlardaki öğretim 

elemanlarının kadrolarının kamu yararı gözetilerek alanlarına uygun programlara aktarılması ile ilgili 

oalrak, Üniversitemiz muhtelif birimlerinden gelen taleplere ait icmal tablolarına ilişkin, 19.06.2020 

tarih ve E.2000149570 sayılı yazısının gündeme alınması teklif edildi ve gündeme alınması oy birliği 

ile kabul edildi. 

 

Karar 207-) Doç.Dr. Hayri OĞUL’un Tıp Fakültesi Radyoloji 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 (+17/-0) ile, 

 

Karar 208-) Doç.Dr. Gökhan POLAT’ın Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında ilan edilmiş 

bulunan doçent kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları okundu. Yapılan gizli oylama sonunda adı 

geçen öğretim üyesinin söz konusu doçent kadrosuna atanmasının kabulüne oy birliği ile (+17/-0 ) ile, 

 

Karar 209-) Mühendislik Fakültesi Dekanlığının, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7100 sayılı Kanun’un 8. Maddesi ile 2547 

sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiş olup, ilgili maddede “… Doktora 

çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık 

unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli 

sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite 

yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir…” hükmü gereği; 2019-2020 eğitim-

öğretim yılı Yaz Okulu’nda ders vermek isteyen Fakülte Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 

öğretim elemanı Arş.Gör.Dr. İsmail Seçkin ÇARDAKLI ve Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim 

elemanı Arş.Gör.Dr. Hakan KIZILTAŞ'ın ders vermek üzere görevlendirilmelerine ilişkin, 16.06.2020 

tarih ve E.2000146607 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği 

ile, 

  
Karar 210-) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün, Müdürlük tarafından 

yapılacak olan 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı online (çevrim içi) Bütünleme sınavlarına 

ilişkin, 11.06.2020 tarih ve E.2000143361 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 211-) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının, Mülkiyeti hazineye ait Üniversitemize tahsisli 

Çiftlik paftasında kayıtlı Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesinde kayıtlı yazı ekinde kroki ve koordinatları 

ile tespit edilen 225.262,00m²'lik alanın Aziziye Belediyesine tahsisi talebine ilişkin, 18.06.2020 tarih 

ve E.2000148588 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 212-) Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Döner Sermaye hesabından akademik 

personele dağıtılacak olan katkı payı (performans) oranlarına ilişkin, 16.06.2020 tarih ve 189 sayılı 

yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 213-) Personel Daire Başkanlığının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.05.2020 tarih ve 

E.30141 sayılı yazısında belirtilen Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.05.2020 tarihli toplantısında 

alınan karar doğrultusunda kapatılan programlardaki öğretim elemanlarının kadrolarının kamu yararı 

gözetilerek alanlarına uygun programlara aktarılması ile ilgili oalrak, Üniversitemiz muhtelif 

birimlerinden gelen taleplere ait icmal tablolarına ilişkin, 19.06.2020 tarih ve E.2000149570 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu ile ilgili teklifin tekrir-i 

müzakere edilmesine, diğer tüm tekliflerin ise kabulüne oy birliği ile, 

 

 
karar verildi. 


