T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI

Tarih
Toplantı Sayısı
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: 46

Karar:1/1
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör
kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Gülgün BÜYÜKDERELİ hakkında
düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı için ilan edilen Profesör
kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Gülgün BÜYÜKDERELİ’nin, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar:1/2
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ali Musa BOZDOĞAN
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ali Musa
BOZDOĞAN’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan
kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.

Karar:1/3
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ezgi ÖZYILMAZ SARAÇ
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ezgi ÖZYILMAZ
SARAÇ’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya
tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar:1/4
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Makinaları Anabilim
Dalı için ilan edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ahmet
TEKE hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Makinaları Anabilim
Dalı için ilan edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Ahmet
TEKE’nin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya
tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar:2
2014-TUS İlkbahar Dönemi sınavı Temel Bilimler testinin temel soru kitapçığında yer
alan 104.soruya (Farmakoloji) ilişkin Ankara 16. İdare Mahkemesi kararının uygulanması
amacıyla ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirme işlemlerinin yeniden düzenlenmesi neticesinde
atamaların gerçekleştirilmesi için Üniversitemiz Tıp Fakültesinde boş bulunan Araştırma
Görevlisi kadrolarından bir kısmının anılan Fakültenin çeşitli Anabilim Dallarına aktarılması ve
78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından kullanım izni alınması hakkında görüşüldü.
2014-TUS İlkbahar Dönemi sınavı Temel Bilimler testinin temel soru kitapçığında yer
alan 104.soruya (Farmakoloji) ilişkin Ankara 16. İdare Mahkemesi kararının uygulanması
amacıyla ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirme işlemlerinin yeniden düzenlenmesi neticesinde
atamaların gerçekleştirilmesi için Üniversitemiz Tıp Fakültesinde boş bulunan Araştırma
Görevlisi kadrolarından bir kısmının anılan Fakültenin çeşitli Anabilim Dallarına aktarılması ve
78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından kullanım izni alınmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar:3
Üniversitemizde 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca 2016 yılında ilk defa
çalıştırılması düşünülen yabancı uyruklu öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri ve
ücret tespiti hakkında görüşüldü.
Üniversitemizde 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca 2016 yılında ilk defa
çalıştırılması düşünülen yabancı uyruklu öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri ve
ücret tespiti konusunun gündemden çekilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar:4
Üniversitemize 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ÖSYS sonucu yerleştirilecek
olan öğrencilere, Rektörlüğümüzce verilecek burs koşulları hakkında görüşüldü.
Üniversitemize 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Sistemi 2016 (ÖSYS) sonucu yerleşecek adaylara, Rektörlüğümüzce verilecek burs
koşullarının 2016-2017 ÖSYS kılavuzunda ekli listede belirtildiği şekliyle yer almasının
uygun olduğuna ve gereği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına oy
birliği ile karar verildi.

