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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Yayınevi Koordinatörlüğü’nün, Üniversitemiz 

Yayınevi Yürütme Kurulunun 01/09/2020 gün ve 5 sayılı (online) oturumunda alınan 13 nolu kararına 

ilişkin, 09.09.2020 tarih ve E.2000218260 sayılı yazısının gündeme alınması teklif edildi ve gündeme 

alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 296-) Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Bölümü öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Çağlar YÜKSEL’in, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın 

himayesinde İTÜ NOVA yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Alüminyum Yeni Nesil Alaşımları 

(AYNA)” isimli projede araştırmacı olarak görev yapmak üzere, “2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi” 

ile 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun 7. Maddesine göre, 12 (oniki) ay boyunca 

yarı zamanlı ve aylıklı olarak haftada yarım gün , iki haftada bir de tam gün olacak şekilde Savunma 

Sanayi Başkanlığı’ndan “araştırmacı” olarak kabul edildiğini gösterir belgeyi ibraz ettiği tarihten 

itibaren sadece Cuma günleri için İTÜ NOVA A.Ş. de görevlendirilme talebine ilişkin, 02.09.2020 

tarih ve E. 2000213653 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; Dr.Öğr.Üyesi Çağlar 

YÜKSEL’in, Savunma Sanayi Başkanlığı’nın himayesinde İTÜ NOVA yürütücülüğünde 

gerçekleştirilen “Alüminyum Yeni Nesil Alaşımları (AYNA)” isimli projede araştırmacı olarak 

görev yapmak üzere müracaatta bulunma talebinin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 297-) Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın, 29.07.2020 tarihinde 2020 Mart 

dönemi doçentlik başvurusunda bulunan Dr. Bünyamin AYGÜN'ün doçentlik jürisinde 

görevlendirilen Fakülte Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim 

Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Önder ŞİMŞEK’in, Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) Doçentlik Eser 

İnceleme Raporu Düzenleme Kılavuzu’nda Doçentlik jürisinde görev alınmasına engel durumlar 

arasında belirtilen “Aynı Fakülte/Enstitü/Yüksekokul’da çalışıyor veya son üç yıl içerisinde çalışmış 

olmak” ibaresi ile 2547 sayılı kanunun 40/b maddesi gereğince 11.03.2020 tarihinde Ağrı İbrahim 

Çeçen Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevine istinaden adayın da Müdürlüğünü yaptığı BAP 

biriminin koordinatörlüğünü yürütmekte olduğu ve bu sebeple doçent adayı ile son üç yıl içinde aynı 

birimde çalışmış olmasının jüri üyeliğine engel teşkil ettiğini belirterek bu durumun Üniversitemiz 

Yönetim Kurulunca değerlendirilmesi talebine ilişkin, 07.09.2020 tarih ve E.2000216185 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; Prof.Dr. Önder ŞİMŞEK’in, bahse konu gerekçeler 

doğrultusunda, görevlendirilmiş olduğu Dr. Bünyamin AYGÜN'ün doçentlik jürisinden çekilmesinin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 298-) Fen Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Yunus 

KARA’nın, 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesine göre; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeki 

görevlendirilmesinin, 18/10/2020 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılmasına ilişkin, 

01.09.2020 tarih ve E.2000212521 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 299-) Personel Daire Başkanlığı’nın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 

Yönetmeliği'nin “'Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme” başlıklı 16. maddesinin 

4. fıkrası b bendi uyarınca; Necmettin Erbakan Üniversitesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalında 

görev yapan Muhammed Talha ÇETİN’in, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 

Anabilim Dalına eş durumu nedeniyle geçiş yapmak istemesi nedeniyle Rektörlük biriminde açık ve 

boş bulunan 1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti 

Anabilim Dalına aktarılması talebine ilişkin, 07.09.2020 tarih ve E.2000216952 sayılı yazısı okundu. 

Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 300-) Personel Daire Başkanlığı’nın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 

Yönetmeliği'nin ''Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme'' başlıklı 16. maddesinin 

4. fıkrası b bendi uyarınca; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında 

görev yapan Kübra YILDIZ’ın, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına sağlık 

durumu mazereti nedeniyle geçiş yapmak istemesi nedeniyle Rektörlük biriminde açık ve boş bulunan 

1 adet 4. derece Araştırma Görevlisi kadrosunun Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına 

aktarılması talebine ilişkin, 07.09.2020 tarih ve E.2000216959 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 301-) Personel Daire Başkanlığı’nın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi 

Yönetmeliği'nin ''Uzmanlık eğitiminde devamlılık, kurum ve dal değiştirme'' başlıklı 16. maddesinin 

4. fıkrası a bendi uyarınca; Trakya Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalında görev yapan Burak 

ÖNAL’ın, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalına eğitici yokluğu 

nedeniyle geçiş yapmak istemesi nedeniyle Rektörlük biriminde açık ve boş bulunan 1 adet 4.derece 

Araştırma Görevlisi kadrosunun Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalına aktarılması 

talebine ilişkin, 07.09.2020 tarih ve E.2000216963 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 

teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 302-) Personel Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemiz Rektörlük biriminde açık ve boş bulunan, 

ekli listede belirtilen öğretim üyesi norm dışı kadro taleplerine ilişkin, 08.09.2020 tarih ve 

E.2000217487 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 303-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, 11 Temmuz 2020 tarih ve 31182 sayılı Resmî 

Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim 

Ücretleri ile İlgili Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinde yer alan hüküm kapsamında olmak 

üzere 2020- 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim 

ücreti tutarlarının ekte yer alan tabloda belirtildiği şekilde uygulaması talebine ilişkin, 09.09.2020 

tarih ve E.2000218309 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; teklifin tekrir-i müzakere 

edilmesinin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 304-) Hukuk Müşavirliği’nin, Üniversitemiz öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve 

yüksekokul sekreterleri hakkında açılabilecek cezai soruşturmalarda karar verecek yetkili 

kurulun teşekkülü için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun madde 53/c-(2) maddesinin "Son 

soruşturmanın açılıp açılmamasına..." d bendinde düzenlenen: "Öğretim elemanları, fakülte, enstitü 

ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç 

kişilik kurul... Karar verir." ve f bendinde düzenlenen: "... üniversite yönetim kurullarınca 

oluşturulacak kurullarda görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler bir yıl için seçilirler. Süresi sona 

erenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür." hükümleri uyarınca Üniversitemiz Yönetim Kurulu üyeleri 

arasından 3 asil ve 3 yedek üyenin seçilmesine ilişkin, 07.09.2020 tarih ve E.2000216610 sayılı yazısı 

okundu.  

 

Yapılan görüşmelerden sonra, 2547 sayılı Kanunun 53/c-(2) maddesi (d) bendi uyarınca, Ceza 

Soruştuma Kurulu’nun; 

 

ASIL ÜYELER   YEDEK ÜYELER 

1- Prof.Dr. Hüseyin ÖZER  1- Prof.Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN YURTCAN  

2- Prof.Dr. Ayhan DÖNER  2- Prof.Dr. Hikmet ALTUN 

3- Prof.Dr. Cafer ÇELİK  3- Prof.Dr. Sinan ÖGE 

 

şeklinde teşekkül etmesinin kabulüne oy birliği ile, 

 

 



-3- 

 

Karar 305-) Hukuk Müşavirliği’nin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7243 sayılı Kanunla 

değişik, Disiplin kurullarının teşekkülü başlıklı : "Madde 53/E- (Ek: 2/12/2016 - 6764/32 md.) Yüksek 

Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur. (Değişik ikinci fıkra:15/4/2020-7243/8 md.) 

Üniversite disiplin kurulu üniversite yönetim kuruludur. Üniversiteye bağlı birimlerin yönetim 

kurulları disiplin kurulu olarak görev yapar. Rektörlüğe bağlı birimlerdeki disiplin kurulu; akademik 

personel ve daire başkanı kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar için rektör yardımcısı 

başkanlığında üniversite yönetim kurulunca her takvim yılı başında belirlenen profesör unvanlı dört 

öğretim üyesinden, memurlar için ise Genel Sekreterin başkanlığında, Hukuk Müşaviri ile Personel 

Dairesi Başkanından oluşur." hükmü çerçevesinde, Rektörlüğe bağlı birimlerdeki akademik personel 

ve daire başkanı kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar için disiplin kurulu teşekkülü 

gerekmekte olup, bu kurula başkanlık yapacak rektör yardımcısı ile profesör unvanlı dört öğretim 

üyesinin belirlenmesi talebine ilişkin, 07.09.2020 tarih ve E.2000216495 sayılı yazısı okundu.  

 

Yapılan görüşmelerden sonra, Rektörlüğe bağlı birimlerdeki akademik personel ve daire başkanı 

kadrosunun dengi ve üstü kadrolarda bulunanlar için disiplin kurulunun;  
 

 

DİSİPLİN KURULU 
 

- Prof.Dr. Hüseyin ÖZER   Başkan  

- Prof.Dr. Ayhan DÖNER  Üye 

- Prof.Dr. Hikmet ALTUN  Üye 

- Prof.Dr. Fatih ALBAYRAK Üye 

- Prof.Dr. Cavit KAZAZ  Üye 
 

şeklinde teşekkül etmesinin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 306-) Yayınevi Koordinatörlüğü’nün, Üniversitemiz Yayınevi Yürütme Kurulunun 

01/09/2020 gün ve 5 sayılı (online) oturumunda alınan 13 nolu kararına ilişkin, 09.09.2020 tarih ve 

E.2000218260 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

 
karar verildi. 


