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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Personel Daire Başkanlığı’nın, 1416 sayılı 

Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına ve Üniversitemiz adına resmi-burslu statüde Birleşik 

Krallık’ta “Ermenistan Çalışmaları” alanında doktora öğrenimini tamamlayarak yurda dönen ve görev 

talebinde bulunan Oğuzhan ÖZDEMİR’in, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 

Anabilim Dalına Öğretim Görevlisi (ders verecek) olarak atabilmesi için Rektörlük biriminde serbest 

bulunan 1 adet 5. derece Öğretim Görevlisi kadrosunun ilgili anabilim dalına aktarılmasına ilişkin, 

10.03.2021 tarih ve E.2100073680 sayılı yazısı ile Personel Daire Başkanlığı’nın, 1416 sayılı Kanun 

uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına ve Üniversitemiz adına resmi-burslu statüde İran İslam 

Cumhuriyeti’nde “İran Çalışmaları” alanında doktora öğrenimini tamamlayarak yurda dönen ve görev 

talebinde bulunan Asiye ŞİMŞEK ADEMİ’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 

İlişkiler Anabilim Dalına öğretim görevlisi (ders verecek) olarak atanabilmesi için Rektörlük 

biriminde serbest bulunan 1 adet 5. Derece Öğretim Görevlisi kadrosunun ilgili Anabilim Dalına 

aktarılmasına ilişkin, 10.03.2021 tarih ve E.2100073696 sayılı yazısının gündeme alınması teklif 

edildi ve gündeme alınmaları oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 76) Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş.Gör.Dr. 

Can KARAYEL'in, 7100 sayılı kanunun 8.maddesinde belirtilen ''Öğretim üyesi, kadrosunun 

bulunduğu yükseköğretim birii ile sınırlı olmaksızın ihtiyaç bulunması halinde görevli olduu 

yükseköğretim kurumunda haftada asgari on ders vermekle yükümlüdür. Ancak yükseköğretim 

kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan öğretim görevlileri için ders yükü aranmaz 

ve bunlara ders ücreti ödenmez. Doktora Çalışmalarını başarıyla tamamlamış tıpta diş hekimliğinde, 

eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ünvanını veya üniversiteler arası kurulun önerisi üzerine 

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olan 

araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde 

ders görevi verilebilir.'' hükmü gereğince 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için Edebiyat 

Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (örgün ve ikinci 

öğretim), Turizm İşletmeciliği (örgün ve ikinci öğretim) ve Turizm Rehberliği Bölümlerinde ders 

ücreti karşılığı ders vermesi teklifine ilişkin, 05.03.20201 tarih ve E.2100070696 sayılı yazısı okundu. 

Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 77) Personel Daire Başkanlığı’nın, 2547 Sayılı Kanunun 34.maddesi ile 2914 sayılı Kanunun 

16.maddesi gereğince, Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nde yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim üyesi 

olarak görev yapan Prof.Dr. Abdelaty HASSİBELNABY’nin brüt aylık ücretinin yükseltilmesi 

hakkında Yabancı Uyruklu İzleme Komisyonu’nun teklifine ilişkin, 09.03.2021 tarih ve 

E.2100059904 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; Prof.Dr. Abdelaty 

HASSİBELNABY’nin 17.000,00 TL olan brüt aylık sözleşme ücretinin 19.000,00.-TL’ye 

yükseltilmesinin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 78) Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün, Enstitü II. öğretim tezsiz yüksek lisans 

öğrencileri için, 2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılında açılacak dersler, II. öğretim tezsiz yüksek 

lisans derslerini verecek öğretim üyelerine ödenecek ders ücretleri ve fazla mesai alacak personelin 

belirlenmesi kapsamında II. Öğretim programlarında yazılı derslerin açılmasına, derslerin belirlenen 

öğretim üyelerince verilmesine, ek ders ücretinin normal ücretin “5” katı olarak ödenmesine ve fazla 

mesai alacak aşağıdaki tabloda isimleri yazılı olan enstitü personeline ilişkin, 05.03.2021 tarih ve 

E.2100070150 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 79) Personel Daire Başkanlığı’nın, 1416 sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı 

hesabına ve Üniversitemiz adına resmi-burslu statüde Birleşik Krallık’ta “Ermenistan Çalışmaları” 

alanında doktora öğrenimini tamamlayarak yurda dönen ve görev talebinde bulunan Oğuzhan 

ÖZDEMİR’in, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih 

Anabilim Dalına Öğretim Görevlisi (ders verecek) olarak atabilmesi için Rektörlük biriminde serbest 

bulunan 1 adet 5. derece Öğretim Görevlisi kadrosunun ilgili anabilim dalına aktarılmasına ilişkin, 

10.03.2021 tarih ve E.2100073680 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 80) Personel Daire Başkanlığı’nın, 1416 sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı 

hesabına ve Üniversitemiz adına resmi-burslu statüde İran İslam Cumhuriyeti’nde “İran Çalışmaları” 

alanında doktora öğrenimini tamamlayarak yurda dönen ve görev talebinde bulunan Asiye ŞİMŞEK 

ADEMİ’nin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim 

Dalına öğretim görevlisi (ders verecek) olarak atanabilmesi için Rektörlük biriminde serbest bulunan 

1 adet 5. Derece Öğretim Görevlisi kadrosunun ilgili Anabilim Dalına aktarılmasına ilişkin, 

10.03.2021 tarih ve E.2100073696 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 


