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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce; Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte 

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Muhammed Emre KESKİN’in, Katar’ın Doha 

şehrinde bulunan Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Bilim ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 

Prof.Dr. Chefi TRIKI ile iş birliği içerinde olduğu araştırma geliştirme niteliğindeki proje çalışmasını 

gerçekleştirebilmek için, 2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi ile “Yurtiçinde ve Yurtdışında 

Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 5/a maddesine göre, yurtiçi maaşlı yurtdışı 

maaşsız yolluksuz-gündeliksiz olarak 01.03.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle Katar’da 

görevlendirilmesine ilişkin, 04.02.2021 tarih ve E.2100035862 sayılı yazısı ile Uzaktan Eğitim 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün, Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan 2020-

2021 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı online (çevrim içi) Tek Ders sınavlarına ilişkin, 05.02.2021 

tarih ve E.2100036929 sayılı yazısının gündeme alınması teklif edildi ve gündeme alınmaları oy 

birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 46-) Doç.Dr. Ahmet YALÇIN’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 mevcut oy birliği 

ile, 

 

Karar 47-) Doç.Dr. İbrahim Selçuk ESİN’in Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları 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 mevcut oy birliği ile, 

 

Karar 48-) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının, Fakülte İşletme Bölümü öğretim 

elemanı Arş.Gör.Dr. Fatma GÖRGÜN DEVECİ'nin, 7100 nolu Kanun’un 8. maddesiyle 2547 

sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiş olup, ilgili madde de “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 

gereğince 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında ders vermesi teklifine ilişkin, 29.01.2021 

tarih ve E.2100024664 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy 

birliği ile, 

 

Karar 49-) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Yönetim Bilişim Sistemleri 

Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör.Dr. İbrahim YILDIZ'ın, 7100 nolu Kanun’un 8. maddesiyle 

2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiş olup, ilgili madde de “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 

gereğince 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında ders vermesi teklifine ilişkin, 29.01.2021 

tarih ve E.2100024685 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy 

birliği ile, 
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Karar 50-) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Uluslararası İlişkiler Bölümü 

öğretim elemanı Arş.Gör.Dr. Murat KURUN'un, 7100 nolu Kanun’un 8. maddesiyle 2547 sayılı 

Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiş olup, ilgili madde de “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 

gereğince 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılında ders vermesi teklifine ilişkin, 

01.02.20201 tarih ve E.2100028861 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 51-) Rektörlük Makamı’nın, Rektörlük Veri Yönetim Ofisi için ilan edilen Öğretim 

Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna müracaat eden Mahmut Ensar GÖKTAŞ’ın, 2547 sayılı 

Kanunun 31. Maddesine göre anılan öğretim görevliliği kadrosuna atanmasına ilişkin, 29.01.2021 

tarih ve E.2100024981 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy 

birliği ile, 

 

Karar 52-) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim 

üyesi Doç.Dr. Muhammed Emre KESKİN’in, Katar’ın Doha şehrinde bulunan Hamad Bin 

Khalifa Üniversitesi Bilim ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Chefi TRIKI ile 

iş birliği içerinde olduğu araştırma geliştirme niteliğindeki proje çalışmasını gerçekleştirebilmek 

için, 2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi ile “Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 5/a maddesine göre, yurtiçi maaşlı yurtdışı maaşsız 

yolluksuz-gündeliksiz olarak 01.03.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle Katar’da 

görevlendirilmesine ilişkin, 04.02.2021 tarih ve E.2100035862 sayılı yazısı okundu.  

 

Yapılan görüşmelerden sonra; Hamad bin Khalifa Üniversitesi (Doha/Katar) Bilim ve Mühendislik 

Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Chefi Triki danışmanlığında bir yıl süreyle doktora sonrası 

araştırma yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. Maddesi kapsamında 

“Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 5. 

Maddesi (a) bendi kapsamında olmak üzere ayrılış tarihinden itibaren bir yıl süreyle aylıklı, 

yolluksuz ve gündeliksiz olarak görevlendirme talebinde bulunan Mühendislik Fakültesi Endüstri 

Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammed Emre KESKİN’in, 
 

1. Bir yıllık görevlendirme süresinin tamamlanmasından sonra Atatürk Üniversitesindeki görevine 

başlamayı ve 6 yıl içerisinde yeniden uzun süreli yurtdışı görevlendirme talebinde 

bulunmayacağını taahhüt etmesi, 
 

2. Yurtdışında bulunduğu sürece Atatürk Üniversitesine karşı olan mecburi hizmet süresinin 

dondurması ve göreve başlamasından sonra yeniden başlatılması, 
 

3. Her üç ayda bir yurtdışında yürüttüğü araştırma projesi hakkında Rektörlüğümüze ayrıntılı 

gelişme raporu sunması, 
 

4. Yurtdışı görevlendirme süresinin tamamlanmasından sonraki iki yıl içerisinde projeden 

üretilmek ve Web of Science dizininde Q1-Q2 sınıfında yer alan dergilerde olmak kaydıyla 

Atatürk Üniversitesi adresli en az 3 uluslararası ortak yazarlı yayın üretmesi, 
 

5. Doktora sonrası araştırma için görevlendirildiği ülkedeki görevlendirme süresinin 

başlamasından itibaren üç yıl içerisinde ilgili ülkedeki araştırmacılar ile uluslararası veya ulusal 

araştırma fonları tarafından desteklenmek üzere en az bir araştırma projesi sunması, 
 

6. Atatürk Üniversitesi ile görevlendirildiği ülkedeki üniversiteler veya araştırma kurum ve 

kuruluşları arasında ortak araştırma işbirlikleri geliştirmeyi kabul etmesi, 

 



kaydıyla, yukarıda belirtilen şartlar dâhilinde Hamad bin Khalifa Üniversitesi (Doha/Katar)’da 

görevlendirilmesi teklifinin kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 53-) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün, Müdürlük tarafından 

yapılacak olan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı online (çevrim içi) Tek Ders sınavlarına 

ilişkin, 05.02.2021 tarih ve E.2100036929 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 

teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 


