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T.C. 

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

YÖNETİM KURULU KARARLARI 

Toplantı Tarihi : 12.07.2018 

Toplantı No       : 1 

 

1-)  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Ek 26. maddesi uyarınca, Üniversitemiz birimlerince 

2017-2018 eğitim-öğretim yılı yaz döneminde açılacak yaz okulu öğretim ücretleri ile bir dersin 

açılabilmesi için gerekli öğrenci sayılarının belirlenmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 

2018 yılı yaz okulu için belirlenen “Bir saatlik azami ders ücreti” esas alınarak, 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde öğretim elemanı unvanları için belirlenen 

ek ders ücreti göstergelerinin 2,2 (iki onda iki) katı üzerinden 2018 yılı Temmuz ayı maaş katsayısı 

ile yaz okulu ek ders ücretinin ödeneceğinin hesaplanması halinde bir dersin açılması için gerekli 

öğrenci sayısını gösterir tablonun ekteki şekliyle kabulüne, 

Öğrencilerden tahsil edilecek öğretim ücretlerinin tahsilat işlemi yapılan protokoller çevresinde 

Halk Bankası ve Ziraat Bankasının şubeleri aracılığıyla kurumsal tahsilat sistemi üzerinden 

gerçekleştirilmesine,  

Bu nedenle yapılacak olan ilanlarda herhangi bir hesap numarası belirtilmeksizin öğrencilerin 

belirtilen bankaların şubelerine yalnızca öğrenci numaralarını vererek ödeme yapmalarına, oy birliği 

ile karar verildi.  

 

02-)  06 Mart 2018 tarihli 30352 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan (7100) "Yükseköğretim 

Kanunu île Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un 

GEÇĠCĠ MADDE 11 "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla "yardımcı doçent" kadrolarında 

bulunanlar "doktor öğretim üyesi" kadrolarına, "okutman" ve "uzman" kadrolarında bulunanlar 

"öğretim görevlisi" kadrolarına başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.” denildiğinden, 

Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulunda görev yapmakta olan Öğr. Gör. Nejat 

Gökhan EREM, Öğr. Gör. Cemil TULUM ve Öğr. Gör. Gürel DOĞAN'ın, ekli listede belirtilen dolu 

kadroların 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince karşılarında 

gösterilen programlara aktarılmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile 

karar verildi. 

 

3-) “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet 

Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair 

Karar” ın yer aldığı Resmi Gazete’de belirlenen hükümler doğrultusunda Üniversitemiz 

öğrencilerine uygulanacak 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı dönemlik katkı payı ve öğrenim 

ücretlerinin, Uluslararası öğrencilere uygulanacak Katkı payı ve öğrenim ücretlerinin birimden 

geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi. 


