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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Personel Daire Başkanlığı’nın, 2020-YDUS 

yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize müracaat eden adayların atanabilmeleri için ekte belirtilen 

araştırma görevlisi kadrolarına gerekli iznin verilmesi talebine ilişkin, 20.05.2021 tarih ve E.2100130439 

sayılı yazısı, Personel Daire Başkanlığı’nın, 2021-TUS 1.Dönem yerleştirme sonuçlarına göre 

üniversitemize müracaat eden adayların atanabilmeleri için ekte belirtilen araştırma görevlisi kadrolarına 

gerekli iznin verilmesi talebine ilişkin, 20.05.2021 tarih ve E.2100130429 sayılı yazısı ile Personel Daire 

Başkanlığı’nın, Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği Anabilim Dalı için 27.10.2020 

tarihinde ilan edilen Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat eden Erdinç ÖZ'ün başvurusunun reddine 

ilişkin, 14.12.2020 tarihli ve E.2000310692 sayılı işlemin öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptali 

talebiyle açılan davada, Mahkemece verilen 06.04.2021 tarihli ara karar ile dava konusu işlemin 

yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, ilgili mahkeme kararına istinaden Rektörlük biriminde 

açık ve boş bulunan 1 adet 1.derece Doktor Öğretim Üyesi kadrosunun Fen Fakültesi Katıhal Fiziği 

Anabilim Dalına aktarılması talebine ilişkin, 21.05.2021 tarih ve E.2100132401 sayılı yazısının gündeme 

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

 

Karar 176-) Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte Biyofizik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi 

kadrosunda bulunan Dr.Arş.Gör.Betül DANIŞMAN'ın, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik 

Anabilim Dalında doktorasını bitirmesi nedeniyle 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ders verebilmesi 

ile ilgili olarak, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 8. Maddesine göre durumunun görüşülmesi talebine ilişkin, 

18.05.2021 tarih ve E.2100128358 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 177-) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün, İran Uyruklu Öğr.Gör.Dr. Ebrahim 

KHEZERLOU'nun, 2547 sayılı Kanunun 34.maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanunu'nun 16.maddesi gereğince, göreve başlayacağı tarihten itibaren aylık 11.464,00 TL brüt 

ücretle Yüksekokul bünyesinde 1 (bir) yıl süre ile görev yapması teklifine ilişkin, 07.05.2021 tarih ve 

E.2100126841 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile,  

 

Karar 178-) Personel Daire Başkanlığı’nın, 2020-YDUS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize 

müracaat eden adayların atanabilmeleri için ekte belirtilen araştırma görevlisi kadrolarına gerekli 

iznin verilmesi talebine ilişkin, 20.05.2021 tarih ve E.2100130439 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 179-) Personel Daire Başkanlığı’nın, 2021-TUS 1.Dönem yerleştirme sonuçlarına göre 

üniversitemize müracaat eden adayların atanabilmeleri için ekte belirtilen araştırma görevlisi 

kadrolarına gerekli iznin verilmesi talebine ilişkin, 20.05.2021 tarih ve E.2100130429 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 180-) Personel Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği 

Anabilim Dalı için 27.10.2020 tarihinde ilan edilen Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat eden 

Erdinç ÖZ'ün başvurusunun reddine ilişkin, 14.12.2020 tarihli ve E.2000310692 sayılı işlemin 

öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle açılan davada, Mahkemece verilen 06.04.2021 
tarihli ara karar ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, ilgili mahkeme 

kararına istinaden Rektörlük biriminde açık ve boş bulunan 1 adet 1.derece Doktor Öğretim Üyesi 

kadrosunun Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Anabilim Dalına aktarılması talebine ilişkin, 21.05.2021 tarih ve 

E.2100132401 sayılı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

karar verildi. 


