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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Personel Daire Başkanlığının, işe 

başlayacağı tarihten 31.12.2020 tarihine kadar, 1 (bir) yıl süre ile Üniversitemiz Edebiyat 

Fakültesinde çalıştırılması teklif edilen yabancı uyruklu sözleşmeli personel(ler)in, komisyon 

tarafından belirlenen maaş ve esaslar dahilinde çalıştırılmasına ilişkin teklifi ile Yayınevi 

Koordinatörlüğünün, Yayınevi Yönergesinde hakkında açık hüküm bulunmayan "bildiri 

kitaplarının yayın süreci" ile ilgili prosedürlere ilişkin, 06.12.2019 tarih ve E.1900352038 sayılı 

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

 

Karar 378-) Doç.Dr. İsmail ALTUN’un İlahiyat Fakültesi Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi 

Anabilim Dalında ilan edilmiş bulunan profesörlük kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları 

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

kadrosuna atanmasının kabulüne oy birliği (+24/-0) ile, 

 

Karar 379-) Doç.Dr. Hatice ÖZDEMİR’in Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalında ilan edilmiş bulunan doçentlik kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları 

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

kadrosuna atanmasının kabulüne oy birliği (+24/-0) ile, 

 

Karar 380-) Doç.Dr. Serdar ALTUN’un Veteriner Fakültesi Veterinerlik Patolojisi Anabilim 

Dalında ilan edilmiş bulunan doçentlik kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları okundu. 

Yapılan gizli oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu doçentlik kadrosuna 

atanmasının kabulüne oy birliği (+22/-0) ile, 

 

Karar 381-) Doç.Dr. Gül Eda BURMAOĞLU’nun Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi 

ve Spor Öğretimi Anabilim Dalında ilan edilmiş bulunan doçentlik kadrosuna atanmasına 

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

konusu doçentlik kadrosuna atanmasının kabulüne oy birliği (+23/-0) ile, 

 

Karar 382-) Doç.Dr. Furkan YILDIRIM’ın Narman Meslek Yükesekokulu Bankacılık ve 

Sigortacılık Programında ilan edilmiş bulunan doçentlik kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri 

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

doçentlik kadrosuna atanmasının kabulüne oy birliği (+23/-0) ile, 

 

Karar 383-) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının, Fakülte İşletme Bölümü Üretim 

Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Aysel ERCİŞ’in, 2547 sayılı 

kanunun 40/b maddesi uyarınca 14.11.2019 tarihinden itibaren Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevlendirilmesine ilişkin, 29.11.2019 

tarih ve E.1900343098 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüimelerden sonra teklifin kabulüne oy 

birliği ile, 

 

Karar 384-) Edebiyat Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Alman Dili ve Edebiyatı bölümü 

öğretim üyesi Prof.Dr. Ahmet Uğur NALCIOĞLU'nun, 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesine 

göre, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde 1 (bir) yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin, 

03.12.2019 tarih ve E.1900348134 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüimelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 385-) Personel Daire Başkanlığının, Üniversitemiz birimlerinde fakülte, bölüm ve 

anabilim/anasanat dallarında asgari kadroların iki katına kadar Norm Kadro Planlamasının 

yapılabilmesine ilişkin, 04.12.2019 tarih ve E.1900348645 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra; 

 

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim 

Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 

Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin 8 inci fıkrası uyarınca, Üniversitemiz akademik birimlerinin 

2020 yılı öğretim üyesi ve öğretim görevlisi ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenen norm kadro 

planlamasının ekteki şekliyle kabulüne, dönem içerisinde ihtiyaç olması halinde herhangi bir 

işleme gerek kalmaksızın mevcut yılın norm kadro planlamasına dâhil edilmesine, kabul edilen 

kadro planlamasının mevcut kadro durumuna göre değerlendirilmesinin Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığına arz edilmesinin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 386-) Personel Daire Başkanlığının, işe başlayacağı tarihten 31.12.2020 tarihine kadar, 

1 (bir) yıl süre ile Üniversitemiz Edebiyat Fakültesinde çalıştırılması teklif edilen yabancı 

uyruklu sözleşmeli personel(ler)in, komisyon tarafından aşağıdaki belirlenen maaş ve esaslar 

dahilinde çalıştırılmasına ilişkin teklifi okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; 

 

Dr.Öğr.Üyesi Zhuzhuna SIKHARULIDZE: 2547 sayılı Kanunun 34.maddesi ile 2914 sayılı 

Kanunun 16.maddesi gereğince, Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi emrinde yabancı uyruklu 

sözleşmeli personel olarak çalıştırılması düşünülen, Dr.Öğr.Üyesi Zhuzhuna 

SIKHARULIDZE, Fakülte Yönetim Kurulunun, 10.09.2019 tarih ve 36/314 oturum sayılı 

Kararı ile birlikte değerlendirilerek, işe başlayacağı tarihten 31.12.2020 tarihine kadar, 

10.845.00.-TL (onbinsekizyüzkırkbeş) aylık brüt ücretle çalıştırılması görüşünün, 
 

kabulüne oy birliği ile, 

 
 

Karar 387-) Yayınevi Koordinatörlüğünün, Yayınevi Yürütme Kurulunun 04/12/2019 gün ve 

5 sayılı oturumunda alınan 2 nolu kararına ilişkin, 06.12.2019 tarih ve E.1900352038 sayılı 

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

Karar 388-) Mühendislik Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Endüstri Mühendisliği Bölümü 

öğretim üyesi Prof.Dr. Cafer ÇELİK’in, Ata Teknokent Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 

7.maddesi gereğince Ata Teknokent bünyesinde KUROPSİS Yazılım ve Danışmanlık Limited 

Şirketini kurabilme/şirkete ortak olabilme/şirkette yönetici olabilme ve yarı zamanlı (hafta 

sonları ve mesai saatleri dışında) izinli sayılma isteğine ilişkin, 09.12.2019 tarih ve 

E.1900352760 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği 

ile, 

 

Karar 389-) Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Döner Sermaye hesabından 

yönetici katkı payı ile akademik personele dağıtılacak olan katkı payı (performans) 

oranlarına ilişkin, 02.12.2019 tarih ve 278 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 

teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

  

karar verildi. 


