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Karar 185-) Doç.Dr. Elif YILMAZEL UÇAR’ın Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 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 

(+23/-0) ile, 

 

Karar 186-) Doç.Dr. Elif DEMİRCİ’nin Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji 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 (+23/-0) ile, 

 

Karar 187-) Doç.Dr. İhsan YILDIZTEKİN’ın Erzurum Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi 

Uygulamaları Programında 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 (+23/-0) ile, 

 

Karar 188-) Doç.Dr. Okan DEMİR’in Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayın 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 (+23/-

0) ile, 

 

Karar 189-) Doç.Dr. Osman Nuri KELEŞ’in Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji 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 (+23/-

0) ile, 

 

Karar 190-) Doç.Dr. Vahit MUTLU’nun Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz 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 oy 

birliği (+23/-0) ile, 

 

Karar 191-) Doç.Dr. Abdulkadir KIRBAŞ’ın Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi 

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 (+23/-0) ile, 

 

Karar 192-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarih 

ve E.24625 sayılı yazısı çerçevesinde Pandemi döneminde kayıt dondurma talepleri ile ilgili olarak, 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Komisyonunun 29.04.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan 2 

sayılı karar kapsamında olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurullarınca uygun görülen kayıt dondurma 

taleplerine ilişkin, 01.06.2020 tarih ve E.2000135555 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 

teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 193-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının, Üniversitemiz Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri 

Enstitülerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans ve 

II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına 2020-2021 Öğretim Yılında kayıt yaptıracak 

öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim harcının maliyetinin belirlenmesine ilişkin, 03.06.2020 tarih ve 

E.2000136809 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 194-) Ziraat Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Tarla Bitkileri Bölümü Endüstri Bitkileri Anabilim 

Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kemalettin KARA'nın, 2547 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca 

sözleşmeli öğretim üyesi olarak 1 (bir) yıl çalıştırılmasına ilişkin, 29.05.2020 tarih ve E.2000132537 

sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra;  
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Kemalettin KARA’nın emeklilik 

sonrası sözleşmeli olarak çalışma talebi ile ilgili ön başvuru koşulunu sağladığı ancak;  

 

 Lisansüstü programların açılabilmesi veya devam ettirilebilmesi için gerekli öğretim üyesi 

sayısına ihtiyaç duyulması kriteri ile ilgili bölümde, danışmanlık ve uzmanlık alan dersleri hariç, 

öğretim üyesi başına düşen zorunlu ders yükünden fazla teorik ders olması kriterlerini 

sağlayamadığı, 

 

 Tarla Bitkileri Bölümü’nde iddia edildiğinin aksine, halı hazırda 7 profesör, 1 doçent, 2 doktor 

öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 14 öğretim elemanı bulunmaktadır. 

Bu nedenle, Tarla Bitkileri Bölümü altında bulunan Endüstri Bitkileri anabilim dalının lisans ve 

lisansüstü seviyedeki derslerinin yürütülmesinde herhangi bir eksiklik ve aksaklık yaşanmadığı, 

 

 Toplam 89 lisans öğrencisi bulunan bölümde, YKS ile 2018-2019 öğretim yılında 7 ve 2019-

2020 öğretim yılında ise 6 öğrenci tercihte bulunmuş ve kayıt yaptırmıştır. YÖK tarafından 

alınan karar gereği, YKS ile gelen öğrenci sayısının iki yıl üst üste 10’un altına düşmesi 

nedeniyle 2020-2021 öğretim yılında bölüme lisans öğrencisi alınmayacağı, 

 

 Ayrıca, Prof. Dr. Kemalettin KARA’nın emeklilik sürecinde üzerinde iddia edildiği gibi dört 

değil, iki doktora öğrencisi ile dört yüksek lisans öğrencisi bulunduğu, doktora öğrencilerine; 

danışman hocalarının emeklilik sürecinde olması ve görev süresi uzatılsa bile çalışmalarını 

bitirmeleri için yeterli sürenin olmaması nedeniyle Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu 

kararıyla yeni danışman atandığı, yüksek lisans öğrencilerinden birinin mezun olduğu, diğer 

üçünün ise belirtilmeyen nedenlerle kayıtlarının silindiği ve mevcut durumda öğretim üyesinin 

üzerinde öğrenci danışmanlığı bulunmadığı, 

 
hususları da göz önünde bulundurularak, Prof. Dr. Kemalettin KARA’nın 2547 sayılı Kanunun 30. maddesi 

uyarınca sözleşmeli öğretim üyesi olarak 1 (bir) yıl çalıştırılması talebinin reddine oy birliği ile, 

 

Karar 195-) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının, Üniversitemiz içerisinde covid-19 tedbirleri 

kapsamında kapalı durumda bulunan iktisadi işletmelerin müstecirleri kira sözleşmelerinin 11. 

maddesine göre "Tabii afetler (yangın, deprem, su baskını vb.), ülkede genel veya tesisin bulunduğu 

yerde kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan 

imkansızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri haller gibi 

mücbir sebepler ile sözleşmenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve kamudan kaynaklanan hakkın 

kullanımını engelleyen sebepler hariç olmak üzere, kiracı sözleşmenin devamı süresince, kira süresinin 

uzatımı, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarlarının, kiralanan alanın yüzölçümünün 

değiştirilmesi vb. talebinde bulunamaz." hükmüne göre mücbir sebep sayılması talepleri doğrultusunda, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi de göz önünde bulundurularak kira bedeli alınıp alınmayacağı 

konusunda Hukuk Müşavirliğinden görüş istenmiş olup, yazımız ekinde sunulan hem Hukuk Müşavirliği 

görüşü hemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi dikkate alınarak pandemi süresince kapalı 

durumda olan müstecirlerimizden kira bedeli alınmaması hususuna ilişkin, 29.05.2020 tarih ve 

E.2000133701 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 


