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1- Personel Daire Başkanlığının 09.10.2019 tarihli ve 17359672-907.01-E.52704 sayılı; 

14.10.2019 tarihli ve 17359672-907.01-E.53426 yazısı görüşülerek,  "Devlet Yükseköğretim 

Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 

Yönetmeliğin"  5 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca  listede yer alan akademik kadroların ilgili 

birimlere tahsisine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar 

verildi. 

 

2- Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu’nun 09.10.2019 tarihli ve 

96925676-050.01.01-E.52610 sayılı yazısı görüşülerek; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Danışma Kurulları Yönergesi’nin 6. Maddesi 3. Fıkrası gereği daha önceki oluşturulan Sütçüler 

Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu teklifi neticesinde Birim Danışma Kurulunun 

aşağıdaki şekliyle güncellenmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 
SÜTÇÜLER PROF. DR. HASAN GÜRBÜZ MESLEK YÜKSEKOKULU 

BİRİM DANIŞMA KURULU 

GÖREVİ ADI SOYADI ÜNVANI 

Başkan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güvenç 
NEGİZ 

Meslek Yüksekokul Müdürü 

Üye Göktuğ Kaan AYAZ Kaymakam 

Üye İsmail YURDABAK Belediye Başkanı 

Üye Fahri KAYA Sütçüler Orman İşletme Müdürü 

Üye Hasan Hüseyin ARIK Sütçüler PTT Müdürü 

Üye Emin AKTAŞ Sütçüler İlçe Hastanesi Müdürü 

Üye Muharrem ÖZSÜT Sütçüler Esnaf Sanatkârlar ve Şoförler Odası 
Başkanı 

Üye Bekir ACAR İşletmeci 

 

 

3- Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 03.10.2019 tarihli ve 

50795747-010.99-E.51199 sayılı yazısı görüşülerek; Şarkikaraağaç Turizm Meslek Yüksekokulu B 

Blok’ta bulunan kütüphaneye, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü personeli iken 16 Kasım 1992 tarihinde 

görevli bulunduğu aracın köprüden uçması sonucu şehit olan, Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi 

nüfusuna kayıtlı Şehit Polis Memuru Ayhan ÇELİK' in isminin verilmesinin uygunluğuna oy birliği 

ile karar verildi. 

 

4- Üniversitemiz Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 09.10.2019 tarihli ve 

57439571-050.06.04-E.52636 sayılı yazısı görüşülerek; Keçiborlu Meslek Yüksekokulu Bölüm ve 

Programlarında kayıtlı ikinci öğretim öğrencilerinin bütçe imkânlarının yetersizliği ve kayıtlı 

olduğu ikinci öğretim programlarındaki öğrenci sayısının 10'un altında olması gerekçesiyle 

kayıtlarının kayıtlı oldukları programın birinci öğretimine aktarılmasının uygunluğuna ve konunun 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi. 

 

5- Üniversitemiz Eğitim Öğretim Koordinatörlüğü’nün 09.10.2019 tarihli ve 57439571-

050.06.04-E.52636 sayılı yazısı görüşülerek; Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek 

Yüksekokulu’nda açık olan, ancak yeterli öğretim elemanı olmaması nedeni ile YÖK tarafından 

öğrenci alımına izin verilmeyen Tasarımı Bölümü altındaki   “Endüstri Ürünleri Tasarımı” Programı 

I. Öğretim Programının Türkiye’deki faaliyet gösteren bu programın doluluk oranlarının yeterli 

sayıya ulaşmadığı gözlemlendiğinden; 2020-2021 eğitim – öğretim yılından itibaren tamamen 

kapatılmasının uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile 

karar verildi. 
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6- Üniversitemizin Barış Pınarı Harekâtını destekleme amacıyla aşağıdaki Senato basın 

bildirisinin dört farklı dilde yayınlanmasının uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

 

 
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SENATOSU 

BASIN BİLDİRİSİ 
  
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan teröristlere karşı 9 Ekim’de başlattığı “Barış 

Pınarı Harekâtı” başarıyla devam etmektedir. 
Kahraman askerlerimizin Suriye Milli ordusuyla birlikte, bu ülkenin kuzeyine çöreklenen PKK/YPG ve 

DEAŞ terör örgütlerine karşı yürüttükleri bu harekâtın amacı o bölgeyi teröristlerden temizlemek ve ülkelerini 
terk etmek zorunda kalan Suriyeli sığınmacıların geri dönebilecekleri güvenli bir bölge oluşturmaktır. 

Bilindiği gibi Türkiye her zaman Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma teziyle hareket etmiştir. Terörden 
ve bu ülkede yaşanan karışıklıktan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca mazlum insana kucak 
açmış, hiçbir devletin yapmadığı kadar insani yardım yapmıştır. Ayrıca Türkiye, baştan beri tüm ülkelere çağrıda 
bulunarak masum insanları öldüren, istikrarsızlık yaratarak sivil halkı yerlerinden yurtlarından koparan terör 
odaklarına dikkat çekmiş, teröre karşı birlikte mücadele etmeyi önermiş ve gerekirse bu mücadeleyi tek başına 
yapmaktan çekinmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir. 

Bölgede başka çıkarlar peşinde olan güçlerin aymazlığı karşısında Türkiye, tek başına da olsa sınır 
güvenliğimizi sağlama ve terör koridorunu ortadan kaldırma iradesini ortaya koymuştur. Barış Pınarı Harekâtı, 
işte bu iradenin adıdır. 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak, Barış Pınarı harekâtının milli güvenliğimizin gerektirdiği 
haklı ve asil bir mücadele refleksi olduğuna inanıyor, teröre ve ona arka çıkanlara karşı devlet adamlarımızın 
sergilediği bu dik duruşla gurur duyuyoruz. 

Her zerresinde şüheda kanı bulunan cennet vatanımızın ufkundan terör belasını silip süpürmek için yola 
çıkan kahraman silahlı kuvvetlerimizin yazmaya başladığı bu barış destanına bütün kalbimizle destek veriyoruz. 

Devlet adamlarımızın dirayeti, siyasi partilerimizin basireti, kahraman ordumuzun cesareti ve halkımızın 
vatan söz konusu olduğunda gayrısını teferruat olarak gören feraseti sayesinde bu mücadeleyi kazanacağız.  
İnanıyoruz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha 
sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir” diyerek övdüğü askerlerimiz sayesinde 
terörün ve ona göz kırpanların mağlup ve mahcup olacağı bir zafere hep beraber ulaşacağız. 

 
Üniversite olarak bu kutlu harekâtta hayatlarını kaybeden sivil ya da asker bütün şehitlerimize rahmet 

diliyor; Allah düşmana korku, dostlarımıza güven veren Mehmetçiğimize kuvvet versin, onları muzaffer kılsın, 
diyoruz. 

 


