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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yükseköğretim sisteminin ürettiği haksız uygulamalar ülke gündeminden düşmemektedir. Sis-
tem zaten bir haksızlık kaynağı iken, bu haksızlıklar keyfi uygulamalarla daha da ağırlaştırılmak-
tadır. Birer devlet kurumu olmaları nedeniyle, özellikle idari ve mali tasarruflarda belirli kriterlerle
bağlı olması gereken üniversiteler, keyfiliğin hakim olduğu denetim dışı alanlara dönüşmüştür.

Üniversite yönetimleri, demokratik devlet ilkeleri ile bağdaşmayacak baskı ortamı yaratmışlar-
dır. Devletin eğitim ve araştırma için kullanmak üzere tahsis ettiği kaynaklar eğlencelerde tüketil-
mektedir.

Yükseköğretim alanında sorunsuz üniversitemiz maalesef bulunmamaktadır. Üniversitelerin

bir çoğunda yönetim tercihleri sorunları daha da ağırlaştırmaktadır. Ancak özellikle bazı üniver-

sitelerde iş çığırından çıkmış, yönetim ilkeleri ve adalet ölçüleri tamamen rafa kaldırılmış, keyfilik

hakim olmuştur.

Özellikle de merkezi Samsun'da bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki yönetim uy-

gulamaları kamu vicdanını sızlatacak bir şekle bürünmüştür.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yaratılan keyfilik ve kamu kaynaklarının amaç dışı kul-
lanımını denetleyecek organlar görevlerini yerine getirmemektedir.

Bu nedenle kamu vicdanını sızlatacak aşamaya gelen, yerel ve ulusal basının gündeminden

n iddiaları araştırmak üzere: TBMM içtüzüğünün 104 üi
çılmasını saygılarımızla arz ederiz.
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GEREKÇE

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Orta Karadeniz'in tamamına yayılmış büyük bir üniversitedir. An-
cak son beş yıl içinde yaşananlar sadece ana başlıklar halinde sıralandığında bile içler acısı görün-
tüler sergilenmektedir.

Yönetim uygulamaları sıralandığında; üniversite için tek sesli bir kadro oluşturmak için çok

ağır hukuk dışı yöntemlerin uygulandığı, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanıldığı ve keyfiliğin

bir yerleşik usul haline geldiği açık olarak görülmektedir.

1. Üniversite yönetiminde bulunanların eş, dost, akraba ve yakınları üniversite kadrolarına atan-

mış böylece kadrolar belirli bir kesime tahsis edilmiş rant aracına dönüştürülmüştür. Beş yıldan bu

yana profesör olarak atanma kriterlerini sağladığı halde atanmayan öğretim üyeleri bulunmaktadır.

2. Bazı öğretim elemanları (bunların arasında dekan, dekan yardımcıları, rektör yardımcıları

hastane başhekimi gibi yöneticiler bulunmakta) yapmadıkları derslerin karşılığında "hatta raporlu

ve izinli olduğu dönemlere ilişkin" ücret alırken, bazıları da hukuka aykırı olarak en uzak yerlere

ders vermek üzere görevlendirilmiştir. Ek ders ücreti bir rant aracına dönüştürülmüştür.

3. Üniversite ihale komisyonlarına yolsuzluk sanıkları doldurulmuştur. Üniversite genel sek-

reterinin ihale komisyonu başkanı olduğu sırada bir müteahhitten para aldığı ve geriye ödemediği yar-

gıyla kesinleşmiş olup, bu genel sekreter tüm ihale komisyonlannın başkan vekilliklerine getirilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 3 —

4. Açıköğretim yapan üniversiteler dışındaki üniversitelerin yurt içinde irtibat bürosu aç-
masının yasalara aykırı olduğu bilinmesine rağmen, rektör Ankara'da irtibat bürosu açmış burada
bir araç şoför ve sekreter görevlendirmiştir. Rektörün kızı Ankara' da eğitim görmekte olup bu aracı
kullanıp kullanmadığı araştırılmalıdır.

5. Mülkiyeti Ondokuz Mayıs Üniversitesine ait ve bir vakfa kiraya verilmiş olan OMTEL Otel-
den alınan kira bedelinden onlarca katı, devlet bütçesinden bu kuruma yatırım yapılmaktadır.
Kiraya verilen bir işletmenin masraflarının kamu kaynaklarıyla yapılması yasalara aykırıdır.

6. Haksız işlemler yargı kararı ile iptal edilmesine rağmen hiç uygulanmamakta (Örneğin; İÎBF

Öğretim Üyesi Nedim DİKMEN ile ilgili mahkeme kararı) ya geciktirilerek uygulanmakta (Ör-

neğin; Prof. Dr. Ferhat ODABAŞ ile ilgili mahkeme kararı) ya da mahkeme kararı görünüşte uy-

gulanmakta ancak bir başka işlemle etkisi ortadan kaldırılmaktadır (Örneğin; Yrd. Doç. Dr. Ahmet

UZUN Ordu'ya görevlendirilmiş mahkeme kararı ile iptal edilmiş bunun üzerine ders görevi ile

yeniden görevlendirilmiştir).

7. En önemli ve en büyük yükseköğretim kurumlarından olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi kişi
başına düşen yayın sayısı bakımından her yıl geriye gitmektedir.

8. Akademik hiyerarşi yok edilmiş; profesörler jürilerden uzaklaştırılarak yardımcı doçentler

jürilere atanmıştır. Bazı jürilerde ilgili bilim alanından hiç kimse bulunmamaktadır.

Bu örneklerden de görüldüğü üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim ve hukuka ay-

kırılıklar yaşanmakta olup, bu ihlallerin Meclis tarafından değerlendirilmesinde yarar bulunmak-

tadır.
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Keyfi Yönetim, Kamu Kaynaklarının Amaç Dışı Kullanımı
ve Kadrolaşma İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi

Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/251)

Esas No: A.01.1.GEÇ.(10/251) 9.2.2006

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 9.6.2005 tarihli 110 uncu birleşiminde 851 sayılı

Kararla; Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince kurulan, 29.6.2005

tarihinde çalışmalarına başlayan (10/251) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun yap-

tığı çalışmalar sonucunda düzenlenen rapor ekte sunulmuştur.

Yüce Meclisin takdirlerine saygıyla arz olunur.

Cemal Yılmaz Demir

Samsun

Komisyon Başkanı

Ek: Rapor (1 adet)
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE

KEYFİ YÖNETİM, KAMU KAYNAKLARININ

AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE KADROLAŞMA

İDDİALARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI

GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

AMACIYLA KURULAN

(10/251) ESAS NUMARALI

MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU

RAPORU
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G İ R İ Ş

Komisyon Raporumuz genel olarak şu sistematik üzerine kuruludur. (10/251) Esas Numaralı
Meclis Araştırma Komisyonunun kuruluşu, yaptığı çalışmalar ve bu çalışmalar neticesinde ulaştığı
tespit ve sonuçlara yer vermeden önce sürekli olarak tartışılan Araştırma Komisyonlarının yetki ve
görevleri üzerinde durulması uygun görülmüştür. Böylece Komisyonumuzun Raporu değerlen-
dirilirken Araştırma Komisyonları çerçevesinde bir değerlendirme yapılabilecektir. Aksi takdirde,
Araştırma Komisyonlarından mevcut mevzuat çerçevesinde bir Soruşturma Komisyonu veya bir
Mahkeme görevi görmesi beklenemez. Böyle bir beklentinin olmaması da Araştırma Komisyon-
larının görev ve yetkilerinin bilinmesine bağlıdır. Bu nedenle Araştırma Komisyonları ile ilgili
genel olarak Raporumuzda bilgi verilecektir.

Bu bölümün ardından Araştırma Komisyonumuzun konusu, Komisyonun kuruluşu, Komis-
yonda görevlendirilen uzmanlar, Komisyonun çalışma usul ve yöntemi, Komisyonun yaptığı çalış-
malar ve bilgisine başvurulan şahıslara yer verilecektir. Komisyonda bilgisine başvurulan şahısların
Üniversite yönetimi ile ilgili iddialarına genel olarak yer verilecek, Üniversite yöneticilerinin
Komisyonda verdiği bilgiler ise özetlenerek Raporda yer alacaktır.

Komisyonumuzun muhakkak ki bir yargılama yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla herhangi

bir mahkeme kararı veya ilgili kurumların bir hükmü olmadan Raporda yer alacak ifadeler de bir

iddia olarak değerlendirilecektir. Ancak, kuşkusuz bu iddialar karşısında Komisyonumuzun ulaştığı

kanaatlere de yer verilecektir.

Komisyonumuza ulaşan bilgi ve belgeler ile Komisyonumuzun bilgisine başvurduğu şahıslar-

dan Komisyonumuzun somut olaylarla ilgili vardığı tespitlere, bu tespitler neticesinde varılan

kanaate ve yapılması gerekenlere Sonuç bölümünde yer verilecektir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Anayasanın 98 inci maddesinde "Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim
yollan" başlığı altında Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetleme yetkisini Meclis araştırması,
genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla kullanacağı belirtilmiştir.

Raporun değerlendirilmesi için Meclis Araştırma Komisyonunun görev ve yetkilerinin ne
olduğu, bu komisyonların raporlarının bağlayıcı olup olmadığı hususları açısından Araştırma
komisyonu kurumunu kısaca tanımak faydalı olacaktır. Bundan dolayı Komisyonumuzun
hazırladığı bu Raporda her şeyden önce Meclis Araştırma Komisyonlarının görev ve yetkileri ile
diğer ülkelerdeki uygulamaların karşılıklı olarak incelenmesi uygun görülmüştür. Meclis Araştırma
Komisyonlarının görev ve yetkilerine yer vereceğimiz aşağıdaki bölümler 19 uncu dönem 897 sıra
sayılı Meclis Araştırma Komisyonu Raporundan o rapora özgü bir kısım hususların çıkartılması ve
bu zamana kadar mevzuatta yapılan değişikliklerin de işlenmesi suretiyle alınmıştır.

Yasama organı diye adlandırılmasına rağmen, parlamentonun yetkisi; sadece yasama
fonksiyonunu yerine getirmek, diğer bir deyişle, "kanun" adı altında çeşitli kurallar koymak
değildir. Yasama organı, hükümet sisteminin türüne göre, yürütme organını yoğun veya düşük
düzeyde denetleme yetkisine de sahiptir.

Yasama organı bu yetkilerini kullanırken, önceden bilgi edinme, aydınlanma gereksinmesini
duyabilir. İşte, yasama organının; kanun koyma, yürütme organını denetleme veya yargısal
nitelikteki yetkileri içine giren belirli bir konuda bilgi edinmek üzere kendi üyelerinden oluşan bir
komisyon kanalıyla yaptığı incelemeye "meclis araştırması" denir.

Yasama organının; gerek kanun yaparken, gerek hükümeti denetlerken, gerek Anayasanın
kendisine tanıdığı yargısal nitelikteki birtakım işlemlerde bulunurken, doğru, sağlam bir karar
verebilmesi için ilk şart, yöneldiği konuda aydınlanmış olması, ayrıntılı bilgi sahibi bulunmasıdır.
Ancak o zaman, vereceği kararın bir anlamı olabilir.

Yasama organının, ayrıntılarını bilmediği, tanımadığı bir konuyu düzenlemek için yapacağı
kanunun rasyonel olması beklenemeyeceği gibi; yürütme organım etkin bir şekilde
denetleyebilmesi için de, onun faaliyetleri hakkında bilgi sahibi bulunması gerekir.

Kısaca, yasama organının; objektif davranabilmesi, yerinde kararlar alabilmesi, daha
önceden ayrıntılı bilgi edinmiş olmasına sıkı sıkıya bağlıdır.

I. YASAMA ORGANININ BİLGİ EDİNME YOLLARI

1. Genel Olarak

önemli olan, yasama organının nasıl bilgi edineceğidir. Hükümet, gerek gördüğünde
kendiliğinden yasama organına bazı bilgileri verebileceği gibi, hükümet sisteminin izin verdiği
ölçüde parlamenterler de yürütme organından belirli konuda bilgi isteyebilirler.

Ancak, parlamento sadece yürütme organının vereceği bilgilerle yetinmek; başka bir
deyişle, verilen bilgileri, tartışılmaz, kesin bir gerçek olarak kabul etmek zorunda mıdır?
Barhelemy'nin deyimiyle "parlamento, Anayasa tarafından sadece hükümet aracılığıyla göre
düzeyine indirilmiş kör bir varlık mıdır?"

Ancak parlamentonun bir gücünün varlığı söz konusu ise, belirli bir konuda doğrudan
doğruya kendisinin bilgi edinmek isteyebileceğini de kabullenmek gerekir. Burada parlamentonun,
kendiliğinden ne şekilde bilgi edinebileceği sorunu karşımıza çıkmaktadır.

Yasama organının sahip bulunduğu bilgi, çoğu kez yeterli değildir; parlamento dışındaki
kaynaklardan edinilecek yeni bilgilerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu amaçla yasama organı,
bir Meclis araştırması yoluna başvurmak zorunluluğunu duyabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 13 —

2. Meclis Araştırmasının Türleri

Görüldüğü gibi Meclis araştırmasının en geniş anlamıyla amacı, yasama organının bilgi
edinmesidir. Ancak, yasama organının çeşitli yetkileri olduğundan, bilgi edinme arzusu da,
kullanılan yetkinin türüne göre, farklı konulara yönelebilir. Yasama organı kanunla düzenleyeceği
bir konu hakkında aydınlanmak isteyebileceği gibi, yürütme organının denetleme yetkisini
kullanabilmek için, gerçeklerin saptanması arzusunu da gösterebilir. Aynı şekilde, yargısal
nitelikteki bir takım görevlerini yerine getirirken de bilgi edinmek zorunluluğundadır.

Bu farklı amaçlar nedeniyle, Meclis araştırmasını, "yasama araştırması", "siyasal araştırma"
olarak iki gruba ayırmak gerekir.

A. Yasama Araştırması

Yasama organının, ileride düzenleyeceği konuyu öğrenmesi, ayrıntıları hakkında bilgi sahibi
olması en doğal hakkıdır. Ancak, bu amaçla kendisinin bilgi toplayabilmek yeteneğinin de
bulunması gerekir

B. Siyasal Araştırma

Hükümet sistemi ne olursa olsun kesin bir kuvvetler ayrılığı düşünülemeyeceğine göre,
yasama organının, yürütme organını belli bir ölçüde de olsa denetleme yetkisi vardır.

Yasama organının, hükümet sistemine göre, ister düşük, ister yoğun düzeyde olsun, yürütme
organının faaliyetleri üzerinde denetimde bulunabilmesi için; herşeyden önce, yürütme organının
politikası, somut işlemleri hakkında bilgi edinmesi gerekir. İşte, yasama organının, bu bilgiyi
edinmek için doğrudan doğruya kendisinin yaptığı inceleme, "siyasal araştırma" olarak adlandırılır.

Yürütme organı üzerinde yasama organının denetimi kabul edildiği zaman; yürütme
organının özellikle belirli bir konuya ilişkin davranışlarının, yasama organınca doğrudan doğruya
araştınlabilmesine de olanak tanımak gerekir. Aksi halde, yasama organı, üzerinde araştırmada
bulunduğu yürütme organı kanalıyla bilgi edinmek zorunda kalır ki, bu da çelişkili bir durum
doğuracaktır.

Kısaca belirtmek gerekirse, Meclis araştırmasının iki türü olan yasama araştırması ile siyasal
araştırmayı, birbirlerinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Çoğu kez bu ikisi iç içe
girmiştir. Gerçekten, ancak araştırmanın sonucu, yeni bir kanunun mu gerektiğini, yoksa mevcut
düzenlemenin yeterli olup, hükümetin uygulamasında mı aksaklık olduğunu gösterecektir. Bu
nedenle, bilgi edinmek amacıyla yapılan bir araştırmayı, daha başından yasama araştırması veya
siyasal araştırma olarak nitelendirmek çok kere olanaksızdır.

n. ÜLKEMİZDEKİ HUKUKİ DURUM

1982 Anayasamızın 98 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; Meclis araştırmasının, belli bir
konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibaret olduğu belirtilmiş, bu konudaki ayrıntılı
düzenleme; 5.3.1973 karar tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 104 ve 105 inci
maddelerinde yapılmıştır.

İçtüzüğün 105 inci maddesine göre; "Meclis araştırmasının yürütülmesi görevi, genel
hükümlere göre seçilecek bir özel komisyona verilir.

Bu komisyonun üye adedi, çalışma süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği
hususu Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurulca tespit edilir. Araştırmasını üç ay içinde
bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verilir. Komisyon bu süre sonunda da çalışmasını
tamamlayamadığı takdirde süre bitiminden itibaren onbeş gün içinde araştırmanın tamamlanmaması
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nedenleri veya o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurulda görüşme açılır. Genel Kurul bu
görüşme ile yetinebileceği gibi yeni bir komisyon da kurabilir.

Meclis araştırma komisyonu bakanlıklarla genel ve katma bütçeli dairelerden, mahallî
idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan, kamu
iktisadî teşebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş
banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına
çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak
yetkisine sahiptir.

Komisyon, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir.
Devlet sırlan ile ticarî sırlar, Meclis araştırması kapsamının dışında kalır."

III. KOMİSYONUN YETKİLERİ

Komisyonun, araştırmakta olduğu konuda ayrıntılı bilgi edinerek; gerçeği ortaya
çıkarabilmesi için; çeşitli kimselerin bilgilerine başvurması, birtakım belgeleri incelemesi gerekir.
Ancak bu şekilde, araştırılan konunun bütün yönleriyle öğrenilmesi mümkün olur. Ancak; yukarıda
belirtilen İçtüzüğün 105 inci maddesine göre Meclis araştırma komisyonları ancak bu maddede
sayılı olan tahdidi yerlerden bilgi isteme ve inceleme yapma yetkisine sahiptir. Bu maddede
sayılmayan kurumlardan örneğin; Silahlı Kuvvetlerden bilgi isteme yetkisi bulunmamaktadır.
Silahlı Kuvvetler ancak iyi niyet ölçüleri içerisinde komisyona istediği bilgileri göndermektedir. Bu
nedenle bu maddenin yeniden düzenlenerek Meclis araştırma komisyonunun görev alanıyla ilgili
olarak tüm kurumlardan bilgi isteme yetkisiyle donatılması gerekmektedir. Aynca, çeşitli
kimselerin bilgilerine veya birtakım belgelere başvurma zorunluluğu, bazı sorunları da beraberinde
getirir. Örneğin, çağrıya uyulmayarak, araştırma komisyonuna, gerek bilgilerin açıklanması, gerek
belgelerin verilmesi istenmezse ne yapılacaktır? Komisyonun bu durum karşısında yetkileri
nelerdir? Bu sorunları çözebilmek için; araştırma komisyonunun, yürütme organı ve üçüncü kişiler
karşısındaki yetkilerini ayn ayrı ele almak gerekir.

1. Araştırma Komisyonunun Parlamenter Hükümet Sisteminde, Yürütmeye Karşı
Yetkileri

Parlamenter sistemde hükümetin, yasama organına karşı siyasal yönden sorumlu olması;
Meclis Araştırması Komisyonlarının, inceledikleri konu ile ilgili belgeleri ve gerekli bilgileri,
hükümetten,-hiç olmazsa teorik planda- kolaylıkla elde edebilmelerini sağlar. Çünkü, hükümet, bu
konuda güçlük çıkarıp, kendisinden istenenleri araştırma komisyonuna vermezse, parlamentonun
siyasal sorumluluk mekanizmasını harekete geçirmesi söz konusu olabilir.

Herhangi bir konuda açılan Meclis araştırmasını gerekli görmeyen, bu nedenle de istenen
bilgileri vermek istemeyen Bakanın, yasama organının araştırmada ısrarlı bir turum izlemesi
üzerine yapabileceği tek şey, istifa etmesidir, örneğin; İngiltere'de, 1855 yılında Avam
Kamarasının, ordunun Sivastopol önlerindeki durumu ve ordunun gereçlerini karşılamakla yükümlü
olan idari birimlerin davranışlarını araştırma karan vermesi, Lord Aberdeen Hükümetince
güvensizlik belirtisi olarak yorumlandığından, istifa sonucunu doğurmuştur. Meclis araştırmasının
yürütümü sırasında da yeni hükümetin üç üyesi daha istifa yolunu seçmiştir. Bunlardan Gladstone;
araştırmanın yürütümünün, idari birimleri elinde tutan Bakanlara olması gereken güvenle
bağdaşmadığı görüşündeydi.

Buna karşılık, yasama organınca bir araştırma açılmasını uygun bulmadığından, araştırma
komisyonunun istemlerini yerine getirmek istemediği halde istifa etmeyen hükümet, siyasal
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sorumlulukla karşı karşıya kalıyor dernektir. Nitekim, Fransa'da üçüncü Cumhuriyet devrinde,
Panama olayını araştırmak üzere kurulan Meclis araştırması komisyonunca istenen belgeleri Adalet
Bakanının vermemesi, hükümetin düşmesi sonucunu doğurmuştur.

2. Araştırma Komisyonunun Üçüncü Kişiler Karşısındaki Yetkileri

Bir Meclis araştırması komisyonunun, incelemekte olduğu konuda, üçüncü kişilerin
bilgilerine de başvurması gerekebilir. Özellikle, ileride çıkarılması düşünülen bir kanun için yapılan
Meclis araştırması, bu gereksinme daha belirgin bir durum gösterir. Ancak, rasyonel bir
düzenlemede bulunabilmek için yasama organınca gerekli olan bu bilgileri, üçüncü kişiler,
araştırma komisyonuna vermek istemezlerse ne olacaktır? Yasama organı, bu kişilere bir baskıda
bulunabilip, gerekirse zorla getirtme yoluna gidebilecek ve belgelere el koyabilecek midir? Bu
soruya kuvvetler ayrılığı prensibini göz önüne aldığımızda, olumsuz cevap vermek gerekir. Çünkü,
yargısal nitelikteki bu tür yetkiler, ancak yargı organınca kullanılabilir. Bu nedenle, araştırma
komisyonunun gerekli bilgiyi vermekten çekinip gelmeyen kişileri zorla getirtme ve belgelere el
koyma işini, doğrudan doğruya kendisinin veya temsilcisi bulunduğu yasama organının yapmaması
gerekir. Araştırma Komisyonu, böyle bir durumda, yargı organının yardımını istemelidir.

Buna karşılık, uygulamada zaman zaman araştırma komisyonlarının, üçüncü kişiler
üzerinde güçlü oldukları ve bir takım yetkilerle donatılmış bulundukları görülmektedir.

Örneğin; İngiltere'de bir araştırma komisyonu, herhangi bir konuyu incelerken, kişiler
üzerinde geniş yetkilere sahiptir. Parlamentonun, bu tür yetkileri tanımış olduğu durumlarda,
araştırma komisyonu, bilgisine başvurduğu kişileri zorla getirtebilir ve belgelere elkoyabilir.
Komisyonun, dinlemekte olduğu bir tanığa, yemin verdirebilme yetkisi de vardır. Bu husus, 1871
tarihli Parlamentoya saygısızlık (contempt of parliament) sayılır. Böyle bir durumla karşılaşan
araştırma komisyonu, olaydan Kamara'yı haberdar eder. Bunun üzerine Kamara, ilgili kişileri
dinleyerek, hapis cezası ile cezalandırabilir. İngiliz parlamentosunun bu yargısal yetkileri, bir
ölçüde, onun kaynağındaki yüksek mahkeme özelliğinin bir yansıması olarak görülebilir.

Amerika Birleşik Devletlerinde de üçüncü kişiler, araştırma komisyonlarının sorularını
cevaplamak istenen belgeleri vermekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler,
geçen yüzyılın ortalarına kadar, doğrudan doğruya Kongre tarafından cezalandırılmaktaydılar.
Ancak, Federal Yüksek Mahkeme, Kilboum v.Thompson davasında, Kongreye herhangi bir şahsi
yargılayıp cezalandırma yetkisi tanımadığından; hiçbir kimsenin, yasama organı tarafından
özgürlüğünden yoksun kılınamayacağına karar vermiştir. 1857'den beri, Kongre tarafından sorulan
sorulara cevap vermekten kaçınmak, bir suç olarak saptanmış bulunmaktadır. Bu tarihte bir
araştırma komisyonunun incelemekte bulunduğu konu ile ilgili isteklerini yerine getirmeyenleri
cezalandırma yetkisi, Federal Mahkemelere tanınmıştır. Federal Yüksek Mahkeme, sadece belgeleri
vermemeyi değil, bunun yanısıra, bu belgeleri yok etmeyi de cezalandırma sebebi saymıştır.
Böylece, Yüksek Mahkeme, belgeleri geri getirmede etkili olmayacağı halde, geçmiş bir çekinmeyi
cezalandırmaktadır. Bu ise, araştırma komisyonlarının isteklerine uymayanlara verilen cezanın, bir
tazyik aracı olmaktan ötede bir anlam taşıdığını gösterir. Söz konusu kanun, araştırma
komisyonunun çağrısına uymayarak gelmeyen veya istenen belgeleri vermeyenlerin, yüz dolarla
bin dolar arasında para ve bir ay ile bir yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılacaklarını
saptamıştır.

1924 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılan bir başka araştırmada ise, Senato
Araştırma Komisyonunun davetine uymayan bir kişi, Senato huzuruna zorla getirilmiş ve bu
kişinin, konuya ilişkin sorulara cevap vermesi ve Senatonun ileride vereceği emirler için de
gözaltında bulundurulması kararlaştırılmıştır. Her ne kadar, ilgili kişinin başvurması üzerine Bölge
Mahkemesi (District Court), "habeas corpus"a dayanarak onu serbest bıraktıysa da; Federal Yüksek
Mahkeme, yasama organının, yasama görevi görürken kişilerin bilgilerine başvurabileceğini ve bu
nedenle, gelmeyen kişileri ihzaren getirtebileceğim belirtmiştir.
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Ülkemizde ise; Meclis araştırma komisyonlarının görevleriyle ilgili olarak üçüncü şahıslan
komisyona bilgi vermeye zorlayıcı veya komisyona zorla getirerek bilgi vermelerini sağlayıcı bir
yetkileri bulunmamaktadır. Üçüncü şahıslar sadece iyi niyet kuralları çerçevesi içerisinde
komisyona istedikleri takdirde bilgi verirler veya istedikleri takdirde komisyonun davetine icab
ederler. Bu durum komisyonunun çalışmasını zaafa uğratmakta ve bu komisyonu bir noktadan
sonra işlevsiz hale getirmektedir. Komisyonun çalışmalarını engelleyen bu durumun düzeltilerek,
Meclis araştırma komisyonlarına batıdakilerine benzer bir şekilde yetkiler verilmesi gerekmektedir.

3. Araştırma İsteminin Kapsamı

Bir araştırma isteminin belirli konuya yönelmesi ve sadece bilgi edinmek amacını gütmesi
yeterli değildir. Bu istemin, her konuyu kapsayıp kapsamayacağı üzerinde de ayrıca durmak
gerekir.

Derhal belirtelim ki, Anayasanın 20 nci maddesi, özel hayatın gizliliğini güvence altına
aldığına göre; kişilerin özel hayatlarına ilişkin bilgi toplamaya yönelik bir araştırma isteminde
bulunmak, Anayasanın bu maddesi karşısında mümkün değildir. Aynca Millet Meclisi içtüzüğü
devlet sırlarını ve ticari sırları Meclis araştırmasının kapsam dışında bırakmış; İçtüzüklerde bir
kural yer almadığı halde, parlamento uygulamasında, yargı organına intikal etmiş bir konuda da
Meclis araştırması istenemeyeceği ileri sürülmüştür. Burada gösterdikleri özellik nedeniyle devlet
sırlarını, ticari sırlan ve yargı organına intikal etmiş bir konuyu ayn ayn ele almak ve Meclis
araştırması karşısındaki durumlarına değinmek istiyoruz.

A. Devlet sırlan

Millet Meclisi İçtüzüğünün 105 inci maddesinin son fıkrası, devlet sırlarının, Meclis
araştırması kapsamı dışında kalacağını belirtmiş bulunmaktadır. Böyle olunca, devlet sırrı sayılan
bir konuda Meclis araştırması istenemeyecektir.

Askeri sırlar, uluslararası ilişkilerin bir kısmı, ülkenin ekonomik kalkınmasına ilişkin bazı
bilgiler, devlet sırrı olarak nitelendirilebilir. Ancak, neyin devlet sim olup, neyin olmadığını
önceden kesin bir şekilde belirlemek olanaksızdır. Bir bilgi, belirli bir öneme sahip bulunduğunda
devlet sim iken; bu önemi yitirdiğinde su- olmaktan da çıkar.

Devlet sırrına ait kesin sınırlar bulunmamasına rağmen, bu konuyu Meclis araştırmasının
kapsamı dışında bırakmak, özellikle siyasal araştırmanın etkinliğinin, önemli ölçüde yitirilmesi
sonucunu doğuracaktır. Çünkü, hükümetin faaliyetlerine ilişkin bir konuda Meclis araştırması
istendiğinde; Hükümetin, bu konunun araştırılmasını arzulamıyorsa, sır olduğunu ileri sürebilecek,
böylece araştırma yolunu kapatabilecektir. Başka bir deyişle içtüzükteki bu kuralla, parlamentoya
ait olan ve hükümetin denetlenmesine yönelik bir yetkinin kullanılması; bir ölçüde, denetlenecek
olan hükümetin iznine bırakılmış bulunmaktadır. Bunun ise özellikle siyasal araştırmanın niteliği ve
amacı ile bağdaştınlabilmesi mümkün değildir. Nitekim, bu sorunlar, içtüzük teklifi üzerinde Millet
Meclisinde yapılan görüşmelerde de dile getirilmiş; ancak, kuralın içtüzüğe girmesine engel
olunamamıştır.

Parlamenter sistemde, hükümetin, yasama organı karşısında sorumlu olması ve yasama
organının bir takım denetim araçlarına sahip bulunması gerekirken; kaypak bir kavram olan devlet
sim, araştırma kapsamının dışında bırakılmakta ve parlamento denetiminin işlemesi durdurulmuş
olmaktadır. Bu nedenle, içtüzükteki bu kural, parlamenter sistemin gereklerine uymamaktadır.

Parlamenter sistemdekine oranla, yürütme organının yasama organınca denetlenmesinin çok
daha düşük düzeyde olduğu Başkanlık Hükümeti Sisteminde bile, yasama organı, devlet sim
sayılabilecek konulan araştırabilirken; bu kuralın, parlamenter sistem ile bağdaşabilmesi, söz
konusu olamaz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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Kaldı ki, demokratik, açık bir toplumda hükümetin bir takım bilgileri, ulusun
temsilcilerinden oluşan parlamentodan esirgemesi demokratik sisteme de ters düşer.

Bütün bunlar, Meclis İçtüzüğündeki bu kuralın, değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir.
Araştırma isteminin ve araştırma komisyonunun raporunun kapalı bir oturumda görüşülmesi
olanağı da göz önüne alındığında, araştırma sonunda devlet sırlarının yayılması sakıncası da söz
konusu olmayacaktır. Bu nedenle, sözkonusu kısıtlamanın kaldırılması gerekir.

B. Ticari Sırlar

Millet Meclisi İçtüzüğünün 103 üncü maddesinin son fıkrası, devlet sırlarının yanı sıra,
ticari sırları da Meclis araştırmasının kapsamı dışında bırakmıştır. Böyle olunca, ticari sımn söz
konusu olduğu hallerde, Meclis araştırması istenemeyecektir.

Ticari sır kavramı da, tıpkı devlet sırrı gibi, belirgin değildir. Ticari işletmenin çalışma
biçimine, ürettiği mal veya hizmete ve gelişimine ilişkin başkalarından saklı kalmasını istediği,
kanuna ve kamu düzenine aykırı olmayan her şey, ticari sır kavramı içine girebilir. Ancak ticari sır
kavramı bu genişlikte kabul edilirse, Meclis araştırmasının kapsamı da o kadar daraltılmış olur.

C. Yargı Organına İntikal Eden Bir Konu

Anayasanın 138 inci maddesinin üçüncü fıkrasında,
"Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile

ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz...."
Hükmü yer almıştır. Bu kural karşısında, yargı organına intikal etmiş bulunan bir konuda

Meclis araştırması istenip istenemeyeceği sorununun üzerinde de durmak gerekir.
Ancak, Anayasanın 138 inci maddesinin, yargı organına intikal eden bir konuda Meclis

araştırması yapılmasına engel olmaması gerekir. Çünkü, Meclis araştırması ile olayın sadece siyasal
yönü ele alınmakta, kesinlikle suçlu tespitine gidilmemektedir. Bu nedenle, yasama organınca
yapılacak meclis araştırması ile, mahkemelerin bağımsızlığının zedelenmesi, yargı organınca
verilecek kararın etkilenmesi söz konusu olamaz. Esasen Anayasanın görülmekte olan bir dava
hakkında yasama Meclislerine yasakladığı husus, sadece, yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru
sorulması, görüşme yapılması ve beyanda bulunulmasıdır.

Yargı organına intikal etmiş bulunan bir konu ile ilgili Meclis araştırmasının
görüşülmesinde yargı yetkisinin kullanılmasına değinilmeyeceğine göre; böyle bir konudaki
Meclis araştırması isteminin, 138 inci maddeye aykırılığı sözkonusu olamaz.

Anayasa Mahkemesinin görüşü de, bu yöndedir. Yüksek Mahkeme, aynı konu yargı
organına intikal etmiş bulunduğu için Başbakan hakkında yürütülmekte olan Meclis
soruşturmasının, dava bitimine kadar ertelenmesine ilişkin TBMM Birleşik Toplantısı kararını
Anayasaya aykırı bulduğundan, 18.6.1970 tarihinde iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesi, yasama
organındaki görüşmelere 138 inci madde ile getirilen kısıtlamanın, sadece belirli bir davada
kullanılan yargı yetkisi ile sınırlı olduğu ve yargı yetkisiyle ilgili soru sorulmasına, görüşme
yapılmasına, beyanda bulunulmasına yer vermeden de Meclis soruşturmasının sürdürülebileceği
görüşünde olup; 138 inci maddenin, Anayasa düzenini olumsuz bir şekilde etkileyerek, yasama
organına Anayasanın tanıdığı yetkilerin kullanılmasına engel olmayacağına karar vermiştir.

Herhangi bir olayda, yargı organı kovuşturmaya başlamış ise, bu organı etki altında
bırakmamak için, kovuşturma sonuçlanmadan, bir Meclis araştırmasının yapılmaması gerektiği
düşünülebilse de; Meclis araştırması suçluları saptamak gibi yargısal nitelikten sonuçlar elde
etmeye yönelemeyeceğinden, yargı organının vereceği kararlar üzerinde bir etkisi de söz konusu
olamaz. Bu nedenle de; bir olayın yargı organına intikal etmesi, aynı olayın siyasal yönlerinin
incelenmesi amacıyla bir Meclis araştırması yapılmasına engel olmamalıdır.
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- 1 8 -

ABD'de Yüksek Mahkeme, Sinclair v. United States davasında; devlet mülkünün hileli
olarak kiraya verilmesi olayında, buna ilişkin bir yargısal kovuşturma yapılmasına rağmen, Meclis
araştırması açılabileceğini kabul ederek; yasama organının yetkisini kısıtlamaya gerek olmadığını,
çünkü elde edilmesine çalışılan bilgilerin, aynı zamanda mahkemede de kullanılabileceğini ileri
sürmüştür.1

Diğer ülkelerin Anayasalarında da benzer nitelikte hükümler yer almaktadır.
İtalyan Cumhuriyeti Anayasasının 82 inci maddesinde, meclislerden her birinin kamu

yararına ilişkin konularda araştırma açabileceği, bu amaçla kurulacak olan araştırma komisyonun
yargı makamının yetki ve sınırlan ile araştırmalarda bulunabileceği hükme bağlanmıştır.

Federal Alman Cumhuriyeti Anayasasının 44 üncü maddesi, Meclis araştırmasına yer
vermiş ve mahkemelerle idari makamlann, Meclis araştırmasını yürüten komisyona hukuki ve idari
yardımla yükümlü olduklarını belirtmiştir.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, yargı organlarının da Meclis araştırma komisyonlarına
yardımcı olmak görevleri bulunmaktadır. Meclis araştırma komisyonlanrun görevlerini yapmayı
engellemeye çalışan her eylem ve işlem, sorumluluk doğurur. Bu tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de böyledir. Anayasa Mahkememizin mezkur kararıyla da, bu husus teyid edilmiştir.

1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk Erdal Onar, Meclis Araştırması Ankara, 1977, AÜHF Yayınlan
No:419
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İKİNCİ BÖLÜM
ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN KURULUŞU VE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

I-ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN KONUSU

Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz DEMİR ve 40 Milletvekilinin 10/251 Esas Numaralı
Meclis Araştırması Önergesinin gerekçesinde;

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Karadeniz'in tamamına yayılmış büyük bir üniversitedir;
ancak, son beş yıl içinde yaşananlar, sadece ana başlıklar halinde sıralandığında bile içler acısı
görüntüler sergilemektedir.

Yönetim uygulamaları sıralandığında, üniversite için tek sesli bir kadro oluşturmak için çok
ağır hukuk dışı yöntemlerin uygulandığı, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanıldığı ve keyfiliğin
bir yerleşik usul haline geldiği açık olarak görülmektedir.

1- Üniversite yönetiminde bulunanların eş, dost, akraba ve yakınları üniversite kadrolarına
atanmış, böylece kadrolar belirli bir kesime tahsis edilmiş rant aracına dönüştürülmüştür.

2- Beş yıldan bu yana, profesör olarak atanma kriterlerini sağladığı halde atanmayan
öğretim üyeleri bulunmaktadır. Bazı öğretim elemanları -bunların arasında dekan, dekan
yardımcıları, rektör yardımcıları, hastane başhekimi gibi yöneticiler bulunmakta- yapmadıkları
derslerin karşılığında, hatta raporlu ve izinli olduğu dönemlere ilişkin ücret alırken, bazıları da
hukuka aykırı olarak, en uzak yerlere, ders vermek üzere görevlendirilmiştir. Ek ders ücreti bir rant
aracına dönüştürülmüştür.

3- Üniversite ihale komisyonlarına yolsuzluk sanıkları doldurulmuştur. Üniversite genel
sekreterinin, ihale komisyonu başkanı olduğu sırada bir müteahhitten para aldığı ve geriye
ödemediği yargıyla kesinleşmiş olup, bu genel sekreter, tüm ihale komisyonlarının
başkanvekilliklerine getirilmiştir.

4- Açıköğretim yapan üniversiteler dışındaki üniversitelerin yurt içinde irtibat bürosu
açmasının yasalara aykırı olduğu bilinmesine rağmen, rektör Ankara'da irtibat bürosu açmış, burada
bir araç, şoför ve sekreter görevlendirmiştir. Rektörün kızı Ankara'da eğitim görmekte olup, bu
aracı kullanıp kullanmadığı araştırılmalıdır.

5- Mülkiyeti Ondokuz Mayıs Üniversitesine ait ve bir vakfa kiraya verilmiş olan OMTEL
Otelden alınan kira bedelinden onlarca katı devlet bütçesinden bu kuruma yatırım yapılmaktadır.
Kiraya verilen bir işletmenin masraflarının kamu kaynaklarıyla yapılması yasalara aykırıdır.

6- Haksız işlemler yargı kararıyla iptal edilmesine rağmen, hiç uygulanmamakta, örneğin
İİBF öğretim Üyesi Nedim Dikmenle ilgili mahkeme karan ya geciktirilerek uygulanmakta -
örneğin Prof. Dr. Ferhat Odabaş'la ilgili mahkeme kararı- ya da mahkeme karan görünüşte
uygulanmakta; ancak, bir başka işlemle etkisi ortadan kaldırılmaktadır, örneğin, Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Uzun Ordu'ya görevlendirilmiş, mahkeme kararıyla iptal edilmiş, bunun üzerine ders
göreviyle yeniden görevlendirilmiştir.

7- En önemli ve en büyük yükseköğretim kurumlarından olan 19 Mayıs Üniversitesi, kişi
başına düşen yayın sayısı bakımından her yıl geriye gitmektedir.

8- Akademik hiyerarşi yok edilmiş, profesörler jürilerden uzaklaştırılarak yardımcı
doçentler jürilere atanmıştır. Bazı jürilerde ilgili bilim alanından hiç kimse bulunmamaktadır.

Bu örneklerden de görüldüğü üzere 19 Mayıs Üniversitesinde, eğitim ve hukuka aykırılıklar
yaşanmakta olup, bu ihlallerin Meclis tarafından değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır."
Şeklinde yer alan ifadeler araştırma önergesinin konusu olarak özetlenebilecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen bu önerge ile Ondokuz Mayıs
Üniversitesi'nde Keyfi Yönetim Kamu Kaynaklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Kadrolaşma
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İddialarının Araştınlarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 104 ve 105 inci Maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması istenmiştir.

Genel olarak Önerge metninde ve gerekçesinde yer alan hususlar araştırmanın konusunu
oluşturmaktadır.

II-KOMİSYONUN KURULUŞU

22 nci Dönem Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz DEMİR ve 40 Milletvekilinin
Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri
gereğince vermiş oldukları Araştırma Önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 9.6.2005 tarihli
110 uncu Birleşiminde görüşülmüş ve Genel Kurulun 851 sayılı Kararı ile önergede belirtilen
hususların araştırılmasına karar verilmiştir. 851 sayılı karar 14.6.2005 tarih ve 25845 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararda, komisyonun 12 üyeden oluşmasına, komisyonun çalışma süresinin
Başkan, Başkanvekili, Sözcü, Katip Üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve
gerektiğinde Ankara dışında da çalışması hususlarına yer verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28.6.2005 tarihli 120 nci birleşiminde Komisyona üye
seçimi yapılmıştır.

Yapılan seçim sonucunda;

ADI SOYADI

AK PARTİ (8)

Murat YILDIRIM
Mehmet YÛKSEKTEPE

RıtvanKÖYBAŞI

Enver YILMAZ
Cemal Yılmaz DEMİR
Erol Aslan CEBECİ

Öner ERGENÇ
Alim TUNÇ

SECİM ÇEVRESİ

Çorum
Denizli

Nevşehir
Ordu
Samsun
Sakarya

Siirt
Uşak

C.H.P (4)

Yakup KEPENEK Ankara
Mustafa ÖZYURT Bursa
Ilyas Sezai ÖNDER Samsun
Nurettin SÖZEN Sivas
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Komisyona üye olarak seçilmişlerdir.

Meclis Başkanlığının çağrısı üzerine, Komisyon, 29.6.2005 tarihinde toplantıda hazır

bulunan üyeler arasından en yaşlı üye sıfatıyla Siirt Milletvekili Öner ERGENÇ'in geçici

Başkanlığında Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi için toplanmıştır. Bu toplantıya

7 üye katılmış ve yapılan gizli oylama sonucu Komisyon Başkanlığına Samsun Milletvekili

Cemal Yılmaz DEMİR, Başkanvekilliğine Çorum Milletvekili Murat YILDIRIM, Komisyon

Sözcülüğüne Uşak Milletvekili Alim TUNÇ ve Katip Üyeliğe Denizli Milletvekili Mehmet

YÜKSEKTEPE yedişer oy alarak seçilmişlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu seçime

ilişkin 852 sayılı Kararı 7.7.2005 tarih ve 25868 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Sakarya Milletvekili Erol Aslan CEBECPnin Komisyon üyeliğinden çekildiğine dair

Tezkeresi Genel Kurulun 15.11.2005 tarihli 18 inci birleşiminde okunmuş, bu suretle boşalan
komisyon üyeliğine Genel Kurul'un 16.11.2005 tarihli 19 uncu Birleşiminde Kayseri Milletvekili
Adem BAŞTÜRK seçilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi parti gruplarının sayısal oranlarında yaşanan gelişmeler
sonucunda 14.10.2005 tarihinde Anavatan Partisi Grup kurduğuna ilişkin resmi yazıyı Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştur. Böylece daha önce Araştırma Komisyonlarında
Grup kuramadığı için temsil hakkı olmayan Anavatan Partisine de komisyon üyelerinin partilere
göre dağılımını belirleyen oranın değişmesi neticesinde bir Milletvekili ile Komisyonda temsil
edilme hakkı doğmuştur. Yapılan yeni oranlamada 12 üyelik Araştırma Komisyonunun 8 Üyesi
Adalet ve Kalkınma Partisine, 3 Üyesi Cumhuriyet Halk Partisine, 1 Üyesi ise Anavatan Partisine
düşmektedir. Anayasanın 95 inci maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını, kendi
yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürüteceği ve bu içtüzük hükümlerinin de siyasi parti gruplarının,
Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenleneceği
belirtilmiştir. Anayasal bu düzenlemeye uygun olarak da İçtüzüğün Parti gruplarının komisyonlarda
temsili başlıklı 21 inci maddesinin komisyonlarda grupların hangi oranda temsil edileceği
konusunda atıfla bulunduğu 11 inci maddenin birinci fıkrası gereğince "Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı, siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu
oranlara göre her siyasi parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit eder
ve Danışma Kuruluna bildirir" hükmü yer almıştır. Ayrıca yine içtüzüğün 21 inci maddesinin ikinci
fıkrasında "Bir siyasi parti grubu, herhangi bir komisyonda kendisine düşen üyelikten
vazgeçebilir." hükmü yer almaktadır. Bütün bu hükümler gereğince Cumhuriyet Halk Partisi
Anavatan Partisinin Meclis'te Grup olarak temsil edilmeye başladığı tarih olan 14.10.2005
tarihinden itibaren sayısal olarak temsil edilmesi gereken oranın üzerinde bir temsil ile Komisyonda
temsil edilmeye devam etmiştir. Komisyonumuzda 4 Milletvekili tarafından temsil edilen
Cumhuriyet Halk Partisinin 1 üyesini çekmesi gerektiği halde bu süre zarfında Komisyon
üyeliğinden çekme gerçekleşmemiştir. Anavatan Partisi kendisine düşen 1 üyelik için aday
göstermeyeceğini, kendisine düşen üyelikten vazgeçmiş olduğunu belirtmiş olsa dahi üyelikten
vazgeçen bir Partinin yerinin bir başka Parti tarafından üye sayısı oranın üzerinde temsilini
sağlamak ne Anayasa ne de İçtüzük hükümleri ile bağdaşmayacaktır.

III-KOMİSYONUN GÖREV SÜRESİ

Çalışmalarına 29.6.2005 tarihinde başlayan Komisyonumuz, Anayasanın 98 inci, Türkiye
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri ve diğer hükümleri çerçevesinde söz
konusu araştırmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yapmakla görevlendirilmiştir.
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Genel Kurul tarafından İçtüzüğün ilgili maddesi uyarınca kendisine verilen üç aylık çalışma
süresi içerisinde araştırmasını sonuçlandırmayan Komisyonumuz, çalışmalarını tamamlayabilmek
ve raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunabilmek için 14.12.2005 tarihli 12 nci
toplantısında İçtüzüğün 105 inci maddesi uyarınca 25.12.2005 tarihinden itibaren bir aylık ek süre
talep edilmesini kararlaştırmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 21.12.2005 tarihli 38 inci Birleşiminde 864
sayılı Karan ile Komisyona araştırmalarını tamamlaması ve raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına sunabilmesi için 25.12.2005 tarihinden itibaren bir aylık ek süre verilmiş, bu karar
3.1.2006 tarih ve 26042 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Komisyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3.07.2005 tarihinde tatile girmesi
nedeniyle çalışmalarına ara vermiştir. TBMM İçtüzüğünün 183 üncü maddesi hükmü gereği süre
işlememiş ve çalışmalarına 1 Ekim 2005 tarihinden itibaren devam etmiştir.

IV. KOMİSYONDA GÖREVLENDİRİLEN UZMANLAR

Komisyonumuzun değişik tarihlerdeki toplantılarında;

Önergelerde yer alan iddialara ilişkin Komisyon çalışmalarına ve rapor yazımına teknik
katkıda bulunmak üzere, TBMM İçtüzüğünün 105 inci maddesi hükmü gereği Kamu Kurum ve
Kuruluşlarından geçici olarak uzman istenmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda;
Sayıştay Başkanlığından iki Denetçi,
Adalet Bakanlığından bir Tetkik Hakimi ile bir Adalet Müfettişi,
Maliye Bakanlığından iki uzman,
Gazi Osman Paşa Üniversitesinden bir Öğretim Görevlisi,
İnşaat Mühendisleri Odasından da bir Mühendis
Görevlendirilmişlerdir.

Yukarıda bahsedilen kapsamda Bayındırlık ve İskan Bakanlığından görevlendirilen bir
mühendis ile Sütçü İmam Üniversitesi tarafindan görevlendirilen bir avukat Komisyondaki
görevlerine başladıktan kısa bir süre sonra mazeretleri sebebiyle Komisyondaki görevlerinden
ayrılmışlardır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirme yazısı Komisyonumuza ulaşan bir
APK Uzmanı ise Komisyonumuzdaki görevine hiç başlamamıştır.

Komisyonumuzun 04.01.2006 tarihli onbeşinci toplantısında;

- Komisyonumuzun 16.01.2005 tarihinden itibaren Samsun'da yapacağı incelemelerde
katkıda bulunmak üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 2 İnşaat Mühendisi, 1 Makine
Mühendisi ve 1 Elektrik Mühendisinin geçici olarak Komisyonumuzda görevlendirilmelerine, karar
verilmiştir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından bu unvanlardaki uzmanların görevlendirmeleri yapılmış
ve Samsun'da gerekli incelemelerde bulunmuşlardır.

Ayrıca; Komisyonumuzca, 19.10.2005 tarihli beşinci toplantısında;
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden personel ve yüksek öğrenim mevzuatı

konularında uzman bir öğretim üyesinin istenmesine,
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Yine; Komisyonumuzun, 30.11.2005 tarihli onuncu toplantısında;
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek öğretim Kurulundan uzmanların istenmesine karar

verilmiştir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine uzman istemi konusunda yazılan 25.10.2005 tarihli

yazımıza; Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından yazılan 3.1.2006 tarihinde yazılan cevabi yazıda
"bir üniversitenin başka bir üniversite teşkilatı hakkında görüş bildirmesinin uygun olmayacağı
düşünüldüğünden konu hakkında uzman bir öğretim üyesinin görevlendirmesi yapılamamıştır."
İfadeleriyle Komisyonumuza uzman görevlendirmesi yapılmayacağı bildirilmiştir.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına, 2.12.2005 tarihinde "yüksek öğretim kurumlarının
işleyişi ve yüksek öğretim mevzuatı konularında ihtisas sahibi bir uzmanın, Komisyon toplantıları
esnasında bilgisine başvurulmak üzere Komisyonumuzda görevlendirilmesini" ihtiva eden yazımız
gönderilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu yazımıza "bir uzmanın
yükseköğretimin her alanında ihtisas sahibi olabilmesi mümkün olmadığından ve görev tarihi ile
süresi belirtilmediğinden söz konusu talebinize ilişkin Kurulumuzca bir işlem yapılamamıştır.
Ancak uzmanlık alanı ile söz konusu görev tarihinin bildirilmesi halinde Kurulumuzca
görevlendirme yapılabileceği hususu" belirtilmek suretiyle 5.1.2006 tarihli yazısı ile cevap
verilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının bu yazısı Komisyonumuza 18.1.2006 tarihinde
ulaşmış olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 105 inci maddesi gereğince
Komisyonumuzun süresinin 25.1.2005 tarihinde dolacak olması nedeniyle, Komisyonumuzun kalan
7 günlük kısa bir süresi içinde Yüksek öğretim Kurulundan tekraren uzman istenmemiştir.

V. KOMİSYON TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLEN BİLGİ VE BELGELER

Komisyonumuz, başta Ondokuz Mayıs Üniversitesi olmak üzere Adalet Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Yüksek öğretim Kurulu, Sayıştay Başkanlığı gibi birçok Kamu Kurum ve kuruluşu ile
yazışmalar yapmak suretiyle Araştırma önergesinde yer alan iddialar ile ilgili olarak bilgi ve belge
toplamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının gönderdikleri bu bilgi ve belgelerin yanısıra Komisyona
gelerek bilgi veren şahısların Komisyona teslim ettikleri bilgi ve belgeler ile yine
Komisyonumuzun elektronik posta adresine yapılan başvurular neticesinde Komisyon geniş bir
bilgilenme imkanına kavuşmuştur.

Kuşkusuz Komisyonun çalışmalarını en sağlıklı biçimde ve belgelerin güvenilirliği
bakımından gerekli olan bilgi ve belge akışının Araştırma önergesinin konusunu teşkil eden
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden olması kaçınılmaz olmuştur. Araştırma kapsamının ve
incelenecek alanların fazla olması nedeniyle istenecek bilgi ve belgelerle ilgili fotokopi ve kırtasiye
masrafının azaltılması amacıyla Komisyonumuz tarafından istenen bilgi ve belgelerin 6.12.2005
tarihli yazımızla Rektörlüğe elektronik ortamda da gönderme imkanı sunulmuştur. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi ile yapılan yazışmalar neticesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 1200 civarında
klasör belge gönderilmiş, bu da yaklaşık 300 bin sayfa fotokopinin incelenmesini gerektirmiştir:

Komisyon tarafından çeşitli kurumlardan çok sayıda bilgi ve belge istendiğini yukarıda da
belirtmiştik. Bütün kamu kurum ve kuruluşları Komisyon tarafından istenilen bu bilgi ve belgelere
mümkün olan en kısa sürede cevap vermeye çalışmışlardır. Ancak, bilgi ve belge göndermekten
imtina eden veya geç gönderen kurumlar da kuşkusuz olmuştur.

Örneğin, Ankara Hukuk Fakültesinden istenen uzman görevlendirme yazımıza, yaklaşık 2
ay 9 gün sonra yukarıda bahsedildiği şekliyle cevap verilmiştir,

Yüksek Öğretim Kurulundan 2.12.2005 tarihinde uzman görevlendirmesi konusunda yazılan
yazımız ve bu yazıya verilen cevap ile bu cevabın verildiği tarih ve Komisyonumuza ulaştığı
tarihlere yukarıda yer verildiğinden bu hususu hatırlatmakla yetiniyoruz.
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Gaziosmanpaşa Üniversitesinden istenen 6.10.2005 tarihli uzman görevlendirme yazımızın
gereği de, 5.12.2005 tarihinde yerine getirilmiştir. Bu da yaklaşık 2 aylık bir süreyi ifade
etmektedir.

Araştırma Komisyonlarının süresi dikkate alındığında bu cevaplardaki gecikmeler daha net
anlaşılacak ve Araştırma Komisyonlarının çalışmalarını süresinde tamamlamasının zorluğu
görülecektir. Bu yazışmalardan anlaşılacağı üzere önemli olan Komisyonun yazışmalarına lehte
veya aleyhte kısa sürede cevap verilmesidir. Uzun bir süre sonra verilen bir cevabın anlamı zamana
karşı yanşan Araştırma Komisyonlarında fazla bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü, bu alınan
olumsuz cevaplara karşı Komisyonun başka bir alternatif bulma yönünde zamanı çok az kalmış
bulunmaktadır.

Yine aynı şekilde, Komisyonumuz tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına
22.12.2005 tarihinde yazılan;

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün Ankara Ataç Sokakta 1994 yılında açmış
olduğu "Ankara İrtibat Bürosu" ile ilgili olarak,

Açık öğretim uygulayan üniversiteler dışındaki Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin kurulu
bulundukları il/iller dışında irtibat bürosu açıp açamayacağı hususunun,

Açılmış bulunan söz konusu büro için Başkanlığınızdan izin alınıp, alınmadığı hususunun,
Üniversitelerin kurulu bulundukları il/iller dışında büro açıp açamayacağı hususu ile ilgili

mevzuat hükümlerinin,
Söz konusu büroların harcamalarına ilişkin mevzuat hükümlerinin," bildirilmesine yönelik

istenen bilgi ve belgeler ile,

Yine aynı şekilde, Komisyonumuz tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına
8.12.2005 tarihinde yazılan;

"Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının;
2005/41, 2005/36, 2005/35, 2004/32, 2004/98, 2003/79, 2002/39, 2003/29, 2003/23, 2002/77,
2002/58, 2002/41, 2002/39, 2002/38, 2002/37, 2002/36, 2002/20, 2002/15, 2002/13, 2001/91,
2001/84, 2001/81, 2001/80, 2001/79, 2001/78, 2001/77, 2001/76, 2001/75, 2001/74, 2001/64,
2001/62, 2001/57, 2001/49, 2001/16, 2000/101, 2000 /97, 2000/96, 2000/80, 2000/76, 2000/68,
2000/52, 2000/51, 2000/49, 2000/45, 2000/41, 2000/22, 2000/18, 2000/16, 2000/11, 1999/140,
1999/121,1999/78,

sayılı kararlarıyla görevsizlik kararı verilerek Başkanlığınıza gönderilen evraklarla ilgili
olarak;

- Herhangi bir karar verilip verilmediği, verilmişse bu kararların bir suretinin,
- Karar verilmemiş ise ne gibi işlem yapıldığının, hangi aşamada olduğunun, henüz

sonuçlanmamış bu dosyalara ait söz konusu bilgilerin," gönderilmesine yönelik olarak istenen bilgi
ve belgeler Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Komisyonumuza gönderilmemiştir.

Bunun üzerine 3.1.2006 tarihinde bu bilgi ve belgeler Yüksek Öğretim Kurulundan tekiden
istenmiş olup Komisyonumuzun bu yazılarına Komisyonu rapor taslağının dağıtıldığı gün
24.1.2006 tarihinde yazıldığı anlaşılan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bir yazısı 30.1.2006
tarihinde Komisyonumuza ulaşmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının göndermiş olduğu bu
yazı ile de 8.12.2005 tarihinde ve 22.12.2005 tarihinde Komisyonumuzca istenen yazılarla ilgili
araştırma ve incelemelerin devam ettiği belirtilmiş, neticelendiğinde Komisyonumuza en kısa
zamanda bilgi verileceği belirtilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bu yazı ile de bilgi
ve belge gönderilmemiştir. Yaklaşık 45 gün sonra yazılarımıza sadece incelemenin devam ettiği
şeklinde cevap verilmiş, bu gelişmeler de anlamlı bulunmuştur, özellikle yukarıda istenen iki
konuda böyle bir gecikmenin yaşanması düşündürücü bulunmuştur. Halbuki Komisyonumuz
tarafından Yükseköğretim Kurulundan istenen bir kısım bilgi ve belgelerle ilgili olarak böyle bir
gecikme yaşanmamıştır.
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Bundan dolayı Komisyonumuzun Raporunda bu konularla ilgili olarak yapılacak
değerlendirmelerde Yüksek öğretim Kurulundan istenilen bilgi ve belgeler gelmediğinden Yüksek
Öğretim Kurulunun görüş ve düşünceleri ile bilgi ve belgelerine yer vermek mümkün olmayacaktır.

Görüldüğü üzere Araştırma Komisyonunun çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde
tamamlayabilmesi açısından Komisyonun çalışma süresinin üzerinde durulması gerekmektedir.
Araştırma Komisyonlarının çalışma süresi 3 ay olmakla birlikte, çalışmanın tamamlanamaması
halinde 1 ay uzatma süresi verilebilmektedir. Bu süre dahilinde Araştırma Komisyonunun
çalışmalarım tamamlaması beklenmektedir. Ancak, Komisyonun Başkanlık Divanının teşekkülü,
Komisyonda çalışacak uzmanların tespit edilmesi ve görevlendirmelerinin yapılması, bilgi ve
belgelerin isteneceği kurumların tespit edilerek ilgili bilgi ve belgelerin istenmesinin Komisyonun
bu azami 4 aylık süresi içinde tamamlanması gerekmektedir. Araştırma Komisyonlarının talebi
üzerine Kamu Kurum ve Kuruluşlarından bilgi ve belge taleplerini veya uzman isteme taleplerini
kuruluşların hiç karşılamaması veya geç karşılaması durumunda Araştırma Komisyonlarının
herhangi bir yaptırım yetkisi bulunmamaktadır. Bundan dolayı Araştırma Komisyonlarının süre
konusunda esnek bir çalışma zamanına ihtiyaçları bulunmaktadır.

VI. KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ, YAPTIĞI TOPLANTILAR VE BİLGİSİNE
BAŞVURULAN ŞAHISLAR

Komisyonumuz 19 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılardan üçünü (on altı, on yedi
ve on sekizinci toplantıları) Samsun'da Samsun Valiliği alt kat toplantı salonunda yapmıştır. Diğer
toplantılarını ise Türkiye Büyük Millet Meclisinde kendisine tahsis edilen toplantı salonunda yerine
getirmiştir.

Komisyonumuz çalışma yöntemi olarak öncelikle Ondokuz Mayıs Üniversitesinde araştırma
konusu ile ilgili olarak keyfi yönetim, kadrolaşma ve kamu kaynaklarının israfı gibi konularda iddia
sahiplerinin bilgisine başvurmuştur, tddia sahiplerinin bu bilgilerine başvurulmasının ardından bu
iddialara muhatap olan Üniversitenin yöneticilerinin bilgilerine başvurulmuştur.

Komisyonumuzun 1.7.2005 tarihli ikinci toplantısında;

Komisyonun çalışma usulü ile ilgili olarak;

1 - Komisyon toplantılarında (Ankara-içi ve Ankara dışı) tam tutanak tutulmasına,
2- Genel Kurulun çalışma saatlerinde çalışmalarını yapabilmesi için içtüzüğün 35 inci

maddesi uyarınca Başkanlık Divanından izin istenmesine,
3- Vatandaşların Komisyona her yerden ulaşmasını sağlamak ve yapılan çalışmaları

kamuoyuna duyurabilmek için WEB sitesi kurulmasına,
4- Komisyonun çalışmalarına yardımcı olmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarından

uzman çağrılmasına,
5- Gerektiğinde Ankara dışında incelemelerde bulunulmasına,
6- Komisyon çalışmaları için gerekli uzmanların temininde, Kurum ve Kuruluşlardan bilgi

istenmesinde, Komisyona davet edilecek ve bilgisine başvurulacak şahısların tespit edilmesinde,
Ankara dışında yapılacak çalışmaların belirlenmesinde Başkanlık Divanına yetki verilmesine,

Karar verilmiştir.
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Komisyonumuzun 5.10.2005 tarihli üçüncü toplantısında;

Yine Komisyonumuzun çalışma usulü ile ilgili olarak;

1- Komisyon toplantılarının olağan olarak her hafta Çarşamba günü Saat 11.00'de
yapılmasına, bu toplantılarda Basının toplantı başında sadece görüntü almasına,

2- Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından, Araştırma önergesinde yer alan iddialar
hakkında yazı ile Bilgi ve Belge istenmesine, (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hk.)

3- Araştırma önergesinde ismi geçen kurum ve şahıslara bilgi açısından önergeden bir
suret gönderilmesine, Komisyona davet etmek suretiyle bu kişilerin dinlenmesine,

4- Komisyona mektup, fax ve elektronik posta yoluyla ulaşan ve şikayette bulunan
şahısların bilgisine başvurulmasına,

Karar verilmiş. Ayrıca Komisyon çalışmalarına katkıda bulunmak üzere çeşitli
Kurumlardan uzmanların istenmesine karar verilmiştir.

Komisyonumuzun 12.10.2005 tarihli dördüncü toplantısında;

- Dr. Metin YILMAZ,
- Dr. Ali BOLAT,
- Dr. İzzet AKÇA,
- Dr. Levent ALTAŞ'ın

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.

Komisyonumuzun 19.10.2005 tarihli beşinci toplantısında;

- Mustafa BAŞOĞLU (Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkam),
- Prof.Dr. Celal TUNCER(Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim Üyesi),
- Yrd. Doç. Dr. Nedim DİKMEN (Giresun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim

Üyesi),
- Dr. Fikret ÖZKARAMAN,
- Dr. Yıldıray TOPÇU,
- Dr. Telhat ÖZDOĞAN'ın

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.

Ayrıca bu toplantıda;

Komisyonumuz, Sayıştay'dan, Sayıştay Kanunun Ek 12 nci maddesi gereğince denetim
talebine ilişkin 4 nolu kararını almıştır.
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Komisyonumuzun 26.10.2005 tarihli altıncı toplantısında;

- Prof.Dr. Osman YEŞİLDAG (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi),

- Doç .Dr. Alper ALKAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim
Üyesi),

- Doç. Dr. Zekeriyya ULUDAĞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi)'ın,

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.

Komisyonumuzun 9.11.2005 tarihli yedinci toplantısında;

- Prof. Dr. Melahat (Öğütcen) TOLLER (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Öğretim Üyesi),

- Prof.Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim
Üyesi),

- Prof.Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim Üyesi),
- Prof.Dr. Hüseyin PEKER (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim

Üyesi),
- Doç.Dr. Bünyamın ŞAHİN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi),
- Doç.Dr. İbrahim AYDIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim Üyesi),
- Doç. Dr. Yılmaz CAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim

Üyesi)'ın,
Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.

Komisyonumuzun 16.11.2005 tarihli sekizinci toplantısında;

- Prof. Dr. Kayhan ÖZKAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı),
- Prof. Dr. M. Bekir SELÇUK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim

Üyesi),
- Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Fen Edebiyat

Fakültesi Öğretim Üyesi),
- Prof. Dr. Ferhat ODABAŞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim

Üyesi),
- Doç. Dr. Kudret SAYLAM (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim

Üyesi)'ın

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.

Komisyonumuzun 23.11.2005 tarihli dokuzuncu toplantısında;

- Prof. Dr. Cemil ÇELİK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi eski öğretim
Üyesi),
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Prof.Dr. Kudret KEVSEROĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim
Üyesi),
Doç. Dr. Ali UZUN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Fen-Edebiyat Fakültesi
öğretim Üyesi),
Doğanay ERDÎN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu Sekreteri),
Uğur ŞİRİN, Onur AKIN, Muammer SAĞLAM, Harun EDİŞ, Ertan AKIN) (Pasifik
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı),
Süha KABA (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Emekli İnşaat Teknisyeni)'nın

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.

Komisyonumuzun 30.11.2005 tarihli onuncu toplantısında;

- Doğan HALİS (Devrimci Sağlık işçileri Sendikası Genel Başkanı),
- Dr. Ayda KAYIPMAZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eski

Araştırma Görevlisi),
- Nermin GÜNSAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı Şube

Müdürü),
- Recep DURMUŞ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı eski

Daire Başkanı),
- Ömer YILDIZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Eski

Şube Müdürü)
- Kemal TOPÇU (Ondokuz Mayıs Camii Dernek Başkanı)'nun

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.

Komisyonumuzun 7.12.2005 tarihli on birinci toplantısında;

- Prof. Dr. tsmet ŞENEL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı),
- Prof. Dr. Yunus PINAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı),
- Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Dekanı)'nın

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.

Komisyonumuzun 14.12.2005 tarihli on ikinci toplantısında;

- Prof.Dr. Fulya TANYERİ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı),

- Prof.Dr. Bilal DİNDAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı),
- Prof.Dr. Osman ZÜMRÜT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)'ün,
Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.
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Komisyonumuzun 21.12,2005 tarihli on üçüncü toplantısında;

- Prof. Dr. Hülya KÖPRÜLÜ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dekanı),

- Prof. Dr. Bedri KANDEMİR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı),
- Prof. Dr. M. Tayyar CANTÜRK ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama

Araştırma Hastanesi Başhekimi )'ün

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.

Komisyonumuzun 28.12.2005 tarihli on dördüncü toplantısında;

- Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇEPNİLER (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Öğretim Üyesi),

- Nazım ALKAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreterimin

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.

Komisyonumuzun 4.1.2006 tarihli on beşinci toplantısında;

- Prof.Dr. Ertuğrul BAYRAKTARKATAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör
Yardımcısı),

- Prof. Dr. Osman ÇAKIR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi eski Rektörü),
- Prof. Dr. Gökhan AÇIKGÖZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

öğretim Üyesi),
- Prof. Dr. Yusuf DEMİR (Ondokuz Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı),
- Doç.Dr. Ömer KURU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve

Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)'nun,

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.

Ayrıca Komisyonun bu toplantısında 16.01.2006 tarihinden itibaren Samsun'daki
çalışmalarım tamamlayıncaya kadar çalışmalarına Samsun'da devam etmesine karar
verilmiştir. Komisyonumuzun 16,17 ve 18 Ocak tarihlerinde yaptığı toplantılar Samsun
Valiliği toplantı salonunda yapılmıştır.

Komisyonumuzun 16.1.2006 tarihli on altıncı toplantısında;

Prof. Dr. Barış DİREN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı),
Prof. Dr. Ahmet Rıfat ŞAHİN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı)'nm
Prof. Dr. İsmet ŞENEL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı),
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- Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
- Prof.Dr. Fulya TANYERİ (Tıp Fakültesi eski Dekanı),
- Prof. Dr. Nihal İÇTEN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim Üyesi)
- Doç.Dr. Cevdet YILMAZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü),
- Nazım ALKAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreteri)
- Hüseyin GÜZEL (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi eski Daire Başkanı)

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.

Komisyonumuzun 17.1.2006 tarihli on yedinci toplantısında;

Prof. Dr. Ferit BERNAY (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü)'ın,

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.

Ayrıca, Samsun'da yapılan bu komisyon toplantısında Kayseri Milletvekili Adem
BAŞTÜRK, Bursa Milletvekili Mustafa ÖZYURT ve Sivas Milletvekili Nurettin SÖZEN'den
oluşan bir heyetin Üniversite'de incelemelerde bulunmasına karar verilmiş, bu heyet 18.1.2006
tarihinde Üniversite'de incelemelerde bulunmuştur.

Komisyonumuzun 18.1.2006 tarihli on sekizinci toplantısında;

- Prof. Dr. İsmet ŞENEL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı),
- Prof. Dr. Zafer EREN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Dekanı),
- Prof. Dr. Atilla TEKAT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi Spor

Yüksek Okulu Müdürü),
- Prof. Dr. Erdal AĞAR (Ondokuz Mayıs Derneği eski Başkam),
- Prof. Dr. Halis ÖLMEZ ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim

Üyesi Bölümü),
- Doç. Dr. Adem DERVİŞOĞLU ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim

Üyesi),
- Doç. Dr. Cafer POLAT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi eski öğretim

Üyesi),
- Zeynep GALATA (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Sağlık Yüksek Okulu öğretim

Görevlisi),
- Sedat ŞEN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İnşaat

Mühendisi),
- Naci PINAR ( Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi),
- Mehmet YÜKSEL (SÜR-MED A.Ş. Yetkilisi),
- Necini MACİT (Memur-Sen Eğitimciler Birliği Sendikası Samsun fi Başkanı)
- Hüseyin UZUN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi eski Geçici İşçisi)'un

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.
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Komisyonumuzun 24.1.2006 tarihli on dokuzuncu toplantısında;

- Prof. Dr. Tahir HATİPOĞLU (Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı),
- Mustafa Şakir BAŞARAN (Sayıştay Uzman Denetçisi),
- Ali SEZER ( Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe

Kontrolörü)'in

Komisyonumuza davet edilmek suretiyle bilgilerine başvurulmuştur.
Bu toplantıda, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı tarafından Komisyonumuzda görevlendirilen

teknik uzman kadrosunda çalışan Haluk GÜLHAN tarafından Samsun'da yapılan incelemeler
hakkında Komisyonumuza bilgi sunulmuştur.

Aynca Komisyonumuzun bu toplantısında "Komisyon raporunda yer alan hususlardan,
gerek komisyon çalışmalarımız sırasında gelen gerekse tutanaklarda geçen bilgi ve belgelerle ilgili
olarak, ilgili kurumlarca inceleme ve soruşturma yapılmasını gerektiren hususlarda, evrakların ilgili
yerlere tevdi edilmesi ve gerekli suç duyurularının yapılması, komisyona bir kısım kurumlardan
gönderilen evrakların asıllarının ilgili kurumlara iade edilmesi hususlarında komisyon başkanına
yetki verilmesi" ile "Komisyon raporunun yazımı sırasında gerekli redaksiyon yetkisiyle rapora
girmesi gereken; ancak, kurumlardan geç gelen raporlar ile milletvekillerinden gelen ilave görüş ve
önerilerin de komisyon raporunda yer alması hususunda komisyon başkanına yetki verilmesi"ne,

Karar verilmiştir.

Komisyonumuz, çalışmaları boyunca toplam 74 kişinin bilgisine başvurmuş. Bunlardan;

Üniversite yöneticilerinden Rektör, 3 Rektör Yardımcısı ve 7 dekan, 1 Başhekim, 1
Yüksek okul Müdürü ile 1 Genel Sekreter; 1 eski Rektör, 1 eski Rektör Yardımcısı ile 2 eski
Dekan; 17 Profesör, 11 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 öğretim görevlisi ile 8 Doktorun,

Bilgilerine başvurulmuştur.
Aynca Üniversitede çeşitli görevlerde bulunmuş/bulunan veya Üniversite ile herhangi bir

şekilde irtibatı olmuş veya üniversitede denetim faaliyetinde bulunmuş toplam 17 kişinin de
bilgilerine başvurulmuştur.

Komisyonumuzun görev alanı dahilinde yapılan incelemeler ve araştırmaları
sonucunda, Sayıştay Kanunun Ek 12 nci maddesi "Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma,
soruşturma ve ihtisas komisyonlarının kararına istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığının talebi üzerine Sayıştay, talep edilen konuyla sınırlı olmak kaydıyla denetimine tâbi
olup olmadığına bakılmaksızın özelleştirme, teşvik, borç ve kredi uygulamaları dahil olmak üzere
tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hesap ve işlemleri ile aynı usule bağlı olarak, kullanılan kamu
kaynak ve imkânlarından yararlanma çerçevesinde her türlü kurum, kuruluş, fon, işletme, şirket,
kooperatif, birlik, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküllerin hesap ve işlemlerini denetleyebilir.
Denetim sonuçlan, ilgili komisyonlarda değerlendirilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına sunulur." Hükmü gereğince Komisyonumuzun 3 kararıyla farklı konularda
Sayıştay'dan denetim talebinde bulunulmuştur.

Komisyonumuzun Sayıştay'dan, Sayıştay Kanunun Ek 12 nci maddesi gereğince denetim
talebine ilişkin kararları şu şekildedir:

Komisyonumuzca, 19.10.2005 tarihli beşinci toplantısında; 4 no'lu kararıyla;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının delaletiyle;
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1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ile Dev Sağlık İş Sendikası Arasında Sağlık
Uygulama ve Araştırma Hastanesi İş Yerinde Çalışan 4857 Sayılı Yasaya Tabi Çalışanlardan
Sendika Üyesi Olanlar Adına 23.3.2005 tarihinde imzalanan Protokol gereğince yapılan ödemelerin
mevzuata uygunluğu kapsamında değerlendirilmesi, bu protokol çerçevesinde yapılan ödemeler
neticesinde oluşan bir kamu zaran var ise tespit edilmesi,

2) Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kampusunun bulunduğu Samsun ili haricinde ilçe ve
diğer illerde (Ordu, Sinop, Amasya) bulunan yüksek okul ve fakültelere ders vermek üzere, öğretim
elemanları ve personelin ulaşımının sağlanması hususunda servis araçlarının bulunmasının yanısıra
ilgili personele aynca harcırah ödendiği hususu ile ilgili iddiaların araştırılarak oluşan bir kamu
zararı var ise tespit edilmesi,

Konularında Sayıştay Başkanlığınca inceleme ve denetlemelerde bulunularak hazırlanacak
raporun Komisyonumuzun görev süresinin sınırlı olması sebebiyle ivedi olarak Meclis
Başkanlığına sunulması için,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazı yazılmasına karar verilmiştir.

Komisyonumuzca, 21.12.2005 tarihli onüçüncü toplantısında; 9 no'lu kararıyla;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının delaletiyle;

Komisyonumuza intikal eden bilgi ve belgelerin bir kısmının incelenmesi sonucunda;

1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, öğrenci Sosyal
Hizmetler Bütçesinden 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili madde hükümleri ile
"Yükseköğretim Kurumlan, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor işleri Dairesi Uygulama
Yönetmeliği"nde belirlenen mevzuata aykırı ödemelerin yapıldığı (Yıllık yatırım programlarında
gösterilen ve DPT'ce vize edilen miktarların üzerinde veya vizesiz inşaat, bakım, onarım
harcamalarının yapıldığı, Öğrencilere yönelik olmayan birimlere demirbaş malzeme alındığı,
Rektörlüğe ait araçların akaryakıt, bakım-onanm ve tamiratlarının yaptırıldığı, benzin ve mazot
giderleri ile trafik, sigorta, vergi giderleri, yurt içi ve yurt dışı yolluk-yevmiyeleri, temsil ağırlama
ve ikram ile yemek, konaklama, uçak ücretlerinin ödendiği, tütün mamulü alım giderlerinin
karşılandığı vb.),

2) Kültürel ve sportif faaliyetler için harcanmış gibi gösterilen bazı harcamaların aslında
böyle olmadığı başka birimler için harcandığı (Öğrenci evi için ödenmiş gösterilen telefon
faturasının Omtel Tepe Otel' e ait olduğu, kuş gözlem evinin kiralanması, burası için alınan
yiyecek, içecek vb. malzemelerin başka amaçlar için kullanıldığı gibi),

3) Öğrenci kantini, öğrenci yurdu gibi mahallere alınmış gibi gösterilen (bukle halı, banyo
havlusu, el-yüz havlusu, ısıtıcı radyatör, tabak, kadeh, çatal, kaşık vb.) malzemelerin veya
demirbaşların otel ve konukevinde kullanıldığı,

4) Öğrencilerden kayıt esnasında alınan harç katkı payının birinci taksitinin Kredi ve Yurtlar
Kurumu'ndan harç kredisi çıkmasına rağmen iade edilmediği, hatta ikinci taksitinin de
öğrencilerden aynca alındığı, iade talebinde bulunan öğrencilere iadelerin zamanında yapılmadığı,

5) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi merkez yemekhaneleri, fakülte ve yüksekokulların
yemekhaneleri için ihalesi yapılıp, tesis ettirilen ancak çalıştırılamayan otomasyon sistemi ile ilgili
ihale işlemlerinin, ödeme evraklanrun, muayene ve kabul işlemlerinin yasa, yönetmeliklere uygun
yapılmadığı,

6) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca 2003 yılında S.T.G. Samsunspor Turizm
Temizlik özel Güvenlik Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. uhdesine ihale edilen et ve tavuk mal alımı ihalesi
ile ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine aykın hareket edilerek ve sonradan belge
tamamlattınlmak suretiyle ihale yapıldığına dair eski Saymanın iddialarının,
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7) Üniversitenin Ankara Ataç sokakta " İrtibat Bürosu" adı altında kiraladığı apartman
dairesinin kira, elektrik, su, telefon giderleri ile burada geçici işçi olarak istihdam edilen apartman
kapıcısının eşine yapılan ödemelerin, burada sürekli olarak görevlendirilen araç ve şoföre ait
masrafların tümünün öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden ödendiği, yukarıda bahsi geçen İrtibat
Bürosunun kurulmasının yasal dayanağının olup olmadığı,

8) Maliye Bakanlığından vize alınmak suretiyle çalıştırılacak geçici işçilerin vize alınan
sayının üzerinde sayıda ve vizesiz olarak çalıştırıldığı,

9) Samsun'da faaliyet gösteren firmaların çevre mevzuatı gereğince yapılması gereken
emisyon ölçümlerinin Mühendislik Fakültesi Dekanı ve öğretim üyesi Osman Nuri ERGUN
tarafından, devlete ait araç, gereç ve cihazlarla yapıldığı, hazırlanan raporların İl Çevre Orman
Müdürlüğü kayıtlarında bulunduğu, bu hizmet bedellerinin ise üniversitenin döner sermaye
kayıtlarına alınmadığı,

10) Mülkiyeti Ondokuz MayısÜniversitesi'ne ait olup da kiraya verilen bina ve tesislerin
ısıtma, aydınlatma, telefon, temizlik, tamir bakım, tadilat masrafları ile demirbaşlarının üniversite
kaynaklan ile karşılandığı, bu tesislere üniversite kaynaklarından harcama yapabilmek için
tesislerin ihtiyaç olmadığı halde üniversite uygulama oteline dönüştürüldüğü halde uygulama
yapılmadığı,

11) Mülkiyeti hazineye ait gayrimenkuller üzerinde yürütülen gelir getirici faaliyetlerden
elde edilen kaynakların katma bütçeye gelir kaydedilmediği, mülkiyeti hazineye ait yerlerde
bulunan bina ve tesislerin kiraya verilmesinde hazineden onay alınmadığı,

12) Üniversite personelinin hatalı işlemleri nedeniyle yargı karan ile yapılan ödemelerin
kusurlu personele rücu edilmediği,

13) Üniversite aleyhine düzenlenen idari para cezalarının üniversite kaynaklan ile ödendiği
ve bu ödemelerin kusurlu personele rücu edilmediği,

14) Geçici veya sürekli görevle atanan/görevlendirilen Dekan ve Yüksekokul müdürlerine
6245 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine aykm olarak ödemelerde bulunulduğu ve aynı kişilere
yersiz olarak geliştirme ödeneği ödendiği,

15) 2547 Sayılı yasanın 56/d maddesi hükmüne aykın olarak vazgeçme limitlerinin üzerinde
hak ve menfaate ilişkin olan bazı mahkeme kararlarının usulüne aykın olarak temyizinden
vazgeçildiği ve mahkeme kararlarının yasaya aykın olarak kesinleştirilmek suretiyle ödemelerin
yapıldığı, yasaya aykın olarak sulh limitini aşan meblağlar üzerinde sulhname düzenlenerek
ödemelerde bulunulduğu,

16) Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığı bünyesinde oluşturulan bazı sportif ve sanatsal
topluluklarda faal hiç kimse bulunmadığı halde bu topluluklara eğitmen ve antrenörler
görevlendirildiği ve bu kimselere hiçbir fiili hizmet yapmadıklan halde ücret ödendiği,

İddialarının,
17) Sayıştay Başkanlığı'nın re'sen tespit edeceği mevzuata aykın husus ve ödemelerin

belirlenmesi bakımından, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yılları için Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi hesaplarının, katma bütçe hesaplarının,

Sayıştay Başkanlığınca incelenmesi ve denetlenmesi ile hazırlanacak raporun
Komisyonumuzun görev süresinin sınırlı olması sebebiyle ivedi olarak Meclis Başkanlığına
sunulması için,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazı yazılmasına karar verilmiştir.

Komisyonumuzca, 21.12.2005 tarihli onflçüncü toplantısında; 10 no'lu kararıyla;

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının delaletiyle;

Komisyonumuza intikal eden bilgi ve belgelerin bir kısmının incelenmesi sonucunda;

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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1) Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi tıbbi cihaz alımı ihalelerinin ( öncelikle
Dijital Monoplan Koroner Anjiografi sistemi 687.000,- EURO ve Diaghoktic Monitoring "Holter"
sistemi 24.000,- ABD Dolan) yasa yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilerek ihale edildiği,
teslim alındığı.muayene ve kabul heyetlerinin işi kabul etmemesi üzerine heyet üyelerinin
değiştirilerek kabul yapıldığı, teklif zarfından çıkan teklif mektubunda yazılı miktardan 50.000,-
YTL şifahi olarak ıskonto sözü alındığı, bu ıskonto karşılığında cihazların yerleştirildiği
mahallerdeki hijyeni sağlayacak imalatlardan vazgeçildiği vb. gibi iddiaların,

2) 2000 yılında 200 yataklı ve 14.082 m2 üzerinden projelendirilip, 2000 yılı yatırım
programına DPT'ce 50 yatak ve 5.000 m2 olarak dahil edilen "Kardiyoloji Merkezi İnşaatı" projesi,
2000 ve 2001 yıllarında projeye uygun olarak inşaa edilmiş ancak, 2002 yılında; yapılan iç
duvarlar, tesisatlar yıkılıp,sökülmüş ve bu tadilatların projeyi çocuk hastanesine dönüştürmek
amacıyla yapıldığının öğrenilmesi üzerine bu husus DPT nezdinde şikayete konu olmuş ve
Rektörlük proje harici bir işlem yapılmadığını projeye Kardiyoloji Merkezi olarak devam edildiğini
bildirmiştir. 2003 ve 2004 yatırım programlarına proje 200 yatak 14.082 m2 olarak revize edilerek
dâhil edilmiş ve bunun içerisine 50 yataklı onkoloji bölümünün de dahil olduğu belirtilmiştir. 2005
yatırım programında ise ( + çocuk hastanesi) ibaresi eklenilmiştir. 2005 yılı yatırım programı
uygulamaya geçmeden 2005 yılının Mart ayında da "Çocuk Hastanesi" açılışı yapılmıştır. Konu
hakkında DPT' ye yazılan yazıya alınan cevapta (+ çocuk hastanesi) ibaresinin 2006 yatırım
programından çıkarıldığı, Üniversite ile yazışmaların devam ettiği belirtilraiştir.2547 sayılı yasanın
başlangıç hükümlerinde yatırım programlan,kalkınma planları çerçevesinde hareket edileceği ve 13
üncü maddesinde Rektörün yatırımlarla ilgili görev, yetki ve sorumlulukları da yazılmıştır.

Kardiyoloji Merkezi înşaatı işinin ihale süreçlerinin, ödeme belgelerinin, proje tadilatının
yasal olup olmadığının, çocuk hastanesi olarak hizmete alınıp alınmadığının vb. hususların,

3) Hastane otomasyon sisteminin ihale edildiği, yapılan ihalenin idarenin istediği istekli
üzerinde kalmaması nedeniyle iptal edilerek ikinci bir ihalenin yapıldığı, önceki ihaleye nazaran
daha yüksek bedelle ihalenin yapıldığı iddialarının, buna ilişkin ihale işlemlerinin, ödeme
belgelerinin, vb. belgelerin,

4) Hastane temizlik ihalesi sonucunda yüklenicinin işçilerinin çalıştırılmadığı, idare
yöneticilerince verilen 953 kişilik listedeki isimler üzerinden giriş yapıldığı, bu listede belirtilen
kişilerden 250 - 300 kişinin fiilen çalıştığı, diğerlerinin kampus sahasına bile gelmediği,

Temizlik şirketi uhdesindeki işçilere memurlar eliyle yürütülmesi gereken işlerin yaptırıldığı
(hemşire, sağlık teknisyeni, büro yöneticisi, yönlendirme elemanı, sekreter, vb,),

Maliye Bakanlığınca vize edilerek çalıştırılacak geçici işçi pozisyonlarında vize edilenin
üzerinde veya vizesiz olarak geçici işçi istihdam edildiği, yetkili ve yetkisiz sendikalarla toplu
sözleşme ve protokoller yapılarak asgari ücret üzerinde ücret ödendiği, ( Omtel otelde yönetici
olarak istihdam edilen Ayperi Türkoğlu adlı geçici işçiye 1.083,- YTL maaş ödendiği),

5)Rektörlük, Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların; Uzman, Okutman, Öğretim Görevlisi,
Araştırma Görevlisi vb. gibi akademik kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde sayılan
hizmetlerde istihdam edilmek üzere alınan personelin, aynı Kanunun 13/b-4 maddesi hükmü
gerekçe gösterilerek 657 sayılı yasaya tabi personel eliyle görülmesi gereken işlerde
görevlendirildiği, hatta mühendis .avukat gibi meslek mensuplarının önce geçici işçi pozisyonunda
alındıkları, kadro boşalıp veya yeni kadro ihdas edilince akademik kadro olan yukarıda sayılan
kadrolara ilansız, sınavsız bir şekilde ; Rektörün havalesi, yönetim kurulu karan ve Rektörün
atamasıyla istihdam edildikleri, bilahare de bazılarının KPSS sınavı olmaksızın 657 sayılı Kanuna
tabi kadrolara atandıkları,

6)Yükseköğretim Kurumlan Görevde Yükselme Yönetmeliği'ne göre Şube Müdürü
atanabilmek için açılacak kursa katılınması ve açılacak sınavda başarılı olunması hükmüne
muhalefet edilerek, kişilerden bazılan önce Fakülte Sekreterliği, Yüksekokul Sekreterliği gibi sınav
gerektirmeyen kadrolara atanmakta, bilahare de Şube Müdürlüğü kadrosuna geçiş yaptırıldığı,
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Emekliye aynlacak bazı personelin daha yüksek emekli ikramiyesi ve emekli maaşı
alabilmesini sağlamak amacıyla bu kişilerin Uzman kadrosuna atandıktan sonra belli bir süre
geçince emekli edilmeleri suretiyle kamunun zarara uğratıldığı (Sivil Savunma Uzmanı Nihat
Aydın, akademik Uzman kadrosundan, Öğrenci İşleri Şube Müdürü Abdulkadir ŞEN, uzman
kadrosundan, Şube Müdürü Cahit KURT, uzman kadrosundan, vb. emekli oldukları),

7) Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kampusunun bulunduğu Samsun ili haricinde ilçe ve
diğer illerde (Ordu, Sinop, Amasya) bulunan yüksek okul ve fakültelere ders vermek üzere, öğretim
elemanları ve personelin ulaşımının sağlanması hususunda servis araçlarının bulunmasının yanı sıra
ilgili personele ayrıca harcırah ödendiği hususu ile ilgili (01.01.2000-31.12.2004 tarihleri arası),

İddiaların,
8) Sayıştay Başkanlığının re'sen tespit edeceği mevzuata aykın husus ve ödemelerin

belirlenmesi bakımından, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllan için Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Katma Bütçesi ve Döner Sermaye Bütçesi hesaplarının,

Sayıştay Başkanlığınca incelenmesi ve denetlenmesi ile hazırlanacak raporun
Komisyonumuzun görev süresinin sınırlı olması sebebiyle ivedi olarak Meclis Başkanlığına
sunulması için,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yazı yazılmasına karar verilmiştir.

Komisyonumuz tarafından istenen bu incelemeler kapsamında Sayıştay tarafından
hazırlanan rapor Komisyonumuza 24 Ocak 2005 tarihinde saat 17.00 civarında sunulmuştur.

VII. KOMİSYONUMUZUN BİLGİLERİNE BAŞVURDUĞU KİŞİLERİN ÜNİVERSİTEDE
KEYFİ YÖNETİM, KAMU KAYNAKLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE

KADROLAŞMA İLE İLGİLİ İDDİALARININ ÖZETİ

- 200 Pde Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) devredilince, YÖK Kararının aksine bu Fakültedeki
Öğretim Üyeleri ve öğretim Görevlilerine ders verdirilmeyip, dışarıdan ilgisiz şahıslara bu
derslerin verdirildiği (örneğin lise öğretmenlerine),

- Kadro ilan edilen alanla, uzmanlık alanı aynı olmayan öğretim Üyelerinin jürilerde görev
aldığı,

- Bazı öğretim Üyelerinin Doçentlikte bekleme sürelerinin dolmasına hatta daha fazla süre
beklemelerine rağmen, yıllarca Profesörlük kadrolarının ilan edilmediği, bu nedenle başka
üniversitelere geçmek durumunda kaldıkları,

- Rektörün "misyon adamı" olarak nitelediği kendisi ile diyalogu iyi olan şahısları ilgili
Bölüm Başkanının görüşünü almadan kadrolaşma amaçlı Yardımcı Doçent olarak atadığı,

- Rektör Ferit Bemay'ın ilk atandığı seçimde almış olduğu 71 oyu artırmak için kadrolaşma
faaliyetine başladığı,

- Aynı yıl yayınları dolayısıyla Üniversiteden para ödülü alan öğretim Üyelerinin bilimsel
yetersizlik gerekçesiyle sicillerinin bozulduğu,
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- Anabilim Dalı Başkanlığını kazanmalarını istedikleri şahısların seçilmeleri için, bölüme
ihtiyaç olmadığı halde araştırma görevlisi alındığı, bazı öğretim görevlilerinin ise uzaklaştırıldığı,
böylece oy dengesinin değiştirildiği,

- Yeterli öğretim üyesi ve görevlisi olduğu halde dışarıdan şahıslara ders verdirildiği,

- Yurtdışında proje için yabancı hükümetlerden burs kazanan bazı öğretim üyelerinin kursa
katılmaları için görevlendirilmelerinin yapılmadığı,

- TÜBiTAK'ın projeleri değerlendirmek üzere panele çağırdığı bazı öğretim üyelerinin
görevlendirilmelerinin yapılmadığı hatta bunun için mazeret izinlerinin dahi kullandırılmadığı,

- Labaratuvarlarda bulunması gereken aletlerin şahsi odalarda saklandığı, böylece istedikleri
şahısların bunları kullanmalarının sağlandığı, yine öğretim Elemanlarının yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin alınmalarına yönelik taleplerinin yerine getirilmediği böylece bilimsel çalışmaların
engellendiği,

- Anabilim Dalı Başkanlığına ya da üst makamlara hitaben yazılmak istenen dilekçelere
numara verilmediği, böylece dilekçe hakkının engellendiği,

- Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkam'nın kendi öğretim üyeleri için yaptığı şikayetlerde
Histoloji Anabilim Dalı Başkanının soruşturmacı, Histoloji Anabilim Dalı Başkanının kendi
öğretim üyeleri hakkındaki şikayetlerde ise, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanını soruşturmacı
atamak suretiyle çıkar birliği yapıp hakkında soruşturma yapılan şahısların hepsine ön yargılı olarak
ceza vermeyi amaçladıkları, öyle ki, söz konusu evrakların incelendiğinde gidiş tarihleri, cezaların
veriliş tarihlerinin tıpa tıp aynı olduğu,

- İlahiyat Fakültesi Dekanının bir şekilde ters düştüğü öğretim elemanlarını zor durumda
bırakmak amacıyla kendilerinden uzmanlık alanları dışında ki alanlarda rapor hazırlamalarım
istediği,

- İlahiyat Fakültesi Dekanının Fakültesindeki öğretim Elemanlarına hediye şeker paketi
dağıtıp bu esnada fotoğraflarım çekerek, hediyeyi reddeden öğretim elemanları hakkında keyfi
soruşturmalar açtığı,

- Bir öğretim Üyesinin Profesörlük kadrosunun verilmediği gerekçesiyle İlahiyat Fakültesi
Dekanlığına mağdur olduğu yönünde ki verdiği dilekçesine cevaben Dekan tarafından "kendi tutum
ve davranışlarınız mağduriyetinize neden olabilir" şeklinde resmi yazıyla cevap verdiği,

- Araştırma Görevlilerinin görev süreleri ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle uzatılmadığı halde,
aynı ana bilim dalına kadrolaşma amaçlı başka araştırma görevlilerinin alındığı,

- İlahiyat Fakültesi Dekanı'nın "Samsun İlahiyat Fakültesi Hizmet Gönüllüleri diye bir
teşekkül oluşturduğu ve bunun için makbuzsuz para topladığı,

- 5 yıldır bazı öğretim üyelerinin profesörler dahil hiçbir doktora araştırma görevlisi
jürilerine konulmadığı,
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- ilahiyat Fakültesi Dekanının yıllardır boş bulunan fakülte senato temsilcisini, (yasa ve
yönetmeliklere aykırı olarak) seçtirmediği, Fakülte Kurul Üyelerinin konunun gündeme alınması
önerilerini dikkate almadığı, konunun Üniversite Rektörlüğüne ve YÖK'e bildirilmesine rağmen,
bir netice elde edilemediği,

- İlahiyat Fakültesinde (bir ara) öğretim üyelerinin okula girerken ve çıkarken imza atmaları
şeklinde ilginç bir uygulamanın olduğu,

- İlahiyat Fakültesi Dekanının kızdığı öğretim elemanlarını müstahdemlere takip ettirerek,
odalarında olmadıkları zaman tutanak tutarak haklarında soruşturma açtığı,

- Dekan olarak atandıktan hemen sonra 2000-2001 öğretim yılı bahar yan yılında üç saatlik
Kuran derslerinin bir saatinde, her hafta fakülte birinci ve ikinci sınıf öğrencilerini konferans
salonuna doldurup onlara marş (dağ başmı duman almış, onuncu yıl marşı gibi bir takım marşları)
öğrenimi yaptırdığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri buna kaşı çıkınca haklarında irticadan
soruşturma açtırmakla tehdit ettiği,

- İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Zümrüt'ün dekan olduğu ilk günlerde öğretim
üyelerine; "01.01.2000 tarihinden itibaren - - 31.12.2002 tarihine kadar yaptığınız çalışmalardan

a) Sempozyum, panel, konferans, araştırma projeleri ve bunun gibi etkinlikleri sunuş metni
halinde ciltlenmiş olarak,

b)Konuşmacı, dinleyici olarak katıldığınız TV ve medyadaki yazılarınızı, söyleşilerinizi ve
ister bildiri sunun ve ister sadece katılımcı olun, tüm etkinliklerde dinlediklerinizi ve diğer aldığınız
etkinliği atlamadan, rapor biçiminde birer metin halinde kapağı yapılmış olarak tarihi, saati, yeri
ayrıntılı bir şekilde yazılı olduğu halde,

15 Ocak 2003 tarihine kadar dekanlığa teslim etmenizi önemle rica ederim, şeklinde bir
yazı yazdığı,

- İlahiyat Fakültesin de her branştan yeterli öğretim elemanı bulunduğu halde, dışarıdan
çoğu zaman Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında görevli, bilimsel yeterliliği şüpheli kişileri
Ankara'dan çağırtarak ders verdirdiği, bunlara yolluk ve yevmiye ödediği,

- Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Dağ'ın kendisine itiraz eden Bölüm Başkanlarını hiçbir
jüriye koymadığı, sicil amiri olmadığı halde haklarında soruşturma açtığı,

- öğretim Üyelerinin ders vermek üzere görevlendirilmeleri gerektiği halde, bazı öğretim
üyelerinin ders vermemek üzere, Sinop Sağlık Yüksek Okulunda Kış Yan Yılı Sömestri Tatilinde
görevlendirildiği,

- Rektörlüğün keyfi olarak hiçbir gerçekliği olmayan ve askerde bulunan bir öğretim üyesi
hakkında askerde olduğu tarihte "yasadışı protesto eylemi yaptığı" gerekçesiyle soruşturma açtığı
ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğu,

- Bazı öğretim elemanlarının haklannda sürekli basit bahanelerle soruşturmalar açılıp, bu
öğretim elemanlannın böylece meşgul edildiği,

- Araştırma labaratuvar sorumlusu olarak bir hizmetlinin atandığı, öğretim elemanlannın bu
labararuvardan yararlanmak için bu hizmetlilerden izin almak durumunda kaldıkları, mesai dışında
odasına giren öğretim elamanının üzerine kapının kilitlendiği ve pencereden çıkılmak durumunda
kalındığı,

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 38 —

- Bazı öğretim elemanlarının sağlık nedenleri ile sevk ve izin almalarında kasten zorluklar
çıkartıldığı,

-Doktoralarını bitirmiş başarılı araştırma görevlilerinin bilimsel puanlan OMÜ'deki
Profesörlük kriterlerini aştığı, ihtiyaç da bulunduğu halde, yerleşik teammüllere aykırı olarak
görev sürelerinin uzatılmadığı,

- 2001 yılından 2005 yılına kadar OMÜ'de 250 adet yardımcı doçentlik kadrosu tahsis
edilmesine rağmen, İlahiyat Fakültesinde ve Fen Edebiyat Fakültesinde doktorasını bitirmiş
araştırma görevlilerinin görev süreleri yeniden uzatılmayarak bunların mağdur edildiği, böylece
ilişiği kesilen araştırma görevlilerinin sayısının 35 i bulduğu, ilişiği kesilecek olanlarla beraber bu
sayının 60-80'i bulacağı, (gerekçe olarak da "kamu yararına aykırılık" ve "ihtiyaç duyulmaması"
gösterildiği oysa ihtiyaç yok denildiği bu dönemde DPT tarafından desteklenen 500 milyarlık
projede yer alan ayrıca bu projelerin devam ettiği bir dönemde olduğu, bunların arasında
TÛBÎTAK'dan 20 ödül alan ve 1000'i aşan puana sahip araştırma görevlisinin bulunduğu, ayrıca
sınavlarda gözetmenlik yapmak üzere dışarıdan şahısların görevlendirildiği),

- Üniversitede akraba, dost kadrolaşması olduğu, yine çeşitli demek yöneticilerinin ve basın
kuruluşlarında görevli şahısların üniversiteye alındığı ve bunların başarılı olup olmadıklarına
bakılmadığı,

- Bir akademik kadro ilanında aile bireyleri hakkında bildiği verilmesinin istendiği,

- Tıbbi Bjyoloji Anabilim Dalında, Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran öğretim
görevlileri; Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu ve hakemlerden gelen olumsuz raporlara rağmen
yardımcı doçent olarak atanabildiği,

- Bilimsel kongrelere katılmak isteyen öğretim elemanlarının görevlendirilmelerinin gerekçe
dahi belirtilmeden yapılmadığı,

-Üniversitede bizden olanlar ve bizden olmayanlar şeklinde bir ayrımın yapıldığı ve
atamalarda Rektörlük seçimlerine yönelik oy kaygısı ile hareket edildiği,

- Bazı öğretim görevlilerinin bir takım yaftalara maruz kaldıkları ve bu gerekçelerle sürekli
baskı altında tutulduktan, haklarında soruşturmalar açıldığı ve kadrolarının ilan edilmediği,

- 2000 yılından sonra Üniversiteye alınacak Öğretim Elemanlanna ilişkin kadro ilan
metinlerinde, almak istedikleri kişiye özgü nitelikler belirtilmek suretiyle, adrese teslim ilanlar
yapılarak, başka kişilerin başvurularının engellendiği, hatta ilanlara almak istedikleri şahısın tez
konusu yazılarak bu alanda çalışmış olmak şartı konulduğu, yargıya intikal eden buna benzer
uygulamaların mahkemeler tarafından iptal edildiği,

- Diş Hekimliği Fakültesinde personelin döner sermayeden ek gelir sağlanması
uygulamasının, yönetime yakın bazı kişilere menfaat sağlanması amacıyla kullanıldığı,

- Üniversite yönetiminin ters düştüğü bazı öğretim elemanlarının sicillerinin bilimsel
yetersizlik gerekçesiyle zayıf olarak değerlendirildiği, oysa söz konusu şahısların çok sayıda
bilimsel yaym yaptıklan, nitekim, bu şekilde sicil bozmalarının mahkeme tarafından iptal edildiği,
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- OMÜ'de kadrolaşmanın had safhaya ulaştığı ve bunun sistemli bir şekilde uygulandığı,
istenmeyen adam ilan edilen bazı öğretim elemanlarının değişik şekillerde tasfiyeleri yoluna
gidildiği, bu öğretim elemanlarının bir anlamda "sürgün" amacıyla başka şehir ve ilçelerde
görevlendirildikleri,

- Cerrahlara ameliyatların keyfi olarak verildiği, bazılarına kasıtlı olarak uzun süre ameliyat
verilmediği,

- Rektör'ün Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümüne kendi iki adamını almak için, zamanın
Dekanını by pass ederek ilanı Samsun Sağlık Meslek Yüksekokulunda verdirip alımı buraya
yaptırdıktan sonra şahıslan Genel Cerrahi Bölümünde görevlendirdiği,

- Tıbbi biyolojide; başvuran şahıs hakkında olumsuz jüri raporuna, yönetim kurulu kararına
ve Dekan görüşüne rağmen, atamanın yapıldığı, bunun tam tersi olarak, olumlu jüri raporları,
yönetim kurulu karan olmasına rağmen keyfi olarak yandaş olmadığı gerekçesiyle atamanın
yapılmadığı,

- Süreleri dolduğu halde Profesör kadrosu verilmeyen Doçent sayısının 6O'ı aştığı, bundan
da, bu kişilerin üniversiteden ayrılmak zorunda bırakılmanın amaçlandığı,

- Rektörün Tıp Fakültesi Dekanından Fizik Tedavi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ömer
Kuru hakkında soruşturma açmasını ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden almasını istediği,
Dekanın bunu reddetmesi üzerine Rektörlükçe resen soruşturmanın açıldığı ve Doç. Dr. Ömer
Kuru'nun Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinden alındığı, yerine Başhekimin eşi Doç. Dr Ferhan
Cantürk'ün göreve gelmesinin sağlandığı, konuyu mahkemeye taşıyan Doç. Dr. Ömer Kuru'nun
davayı kazanması üzerine kendisini görevine iade eden Dekan hakkında soruşturma açıldığı,

- Rektör Ferit Bernay'la ilgili "intihal vardır" şeklindeki jüri üyesi raporu üzerine hakkında
soruşturma açıldığı fakat o zamanın Dekam'nın hissi davranarak dosyayı kapattığı,

- Bir öğretim elemanı hakkında YÖK'ün verdiği kararın iptali için (T.C. tarihinde bir ilk
olarak) Rektörün İdare Mahkemesine başvurduğu,

- Okulunu birincilikle bitiren ve doktora öğrencisi olarak alman bir şahsa Amerika'daki
Temple Üniversitesinden burs çıkmasına rağmen "Temple tapınak demektir, bu dinci bir
Üniversitedir" gerekçesiyle gitmesine izin verilmediği,

- Bazı profesörlere jürilerde yer verilmediği halde yerlerine Yardımcı Doçentlerin jürilere
konulduğu böylece bilimsel etiğin ihlal edildiği,

- Üniversitenin gerekçe dahi belirtmeden desteklemediği projelerin TÜBİTAK tarafından
desteklendiği,

- Üniversite idaresindeki aksaklıkları denetleyen bir merciinin bulunmadığı, YÖK'ün bu
görevi yerine getirmediği, zira, YÖK'e yazılan şikayet dilekçelerinin Rektörlüğe gönderildiği,
Rektörün de "bunlar asiler, beni şikayet ediyorlar" şeklinde suçlamalarda bulunduğu, dilekçe
sahiplerinin bunun üzerine çeşitli baskı ve soruşturmalara maruz kaldığı, yani sonuçta işleyen bir
denetim sisteminin olmadığı,
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- Bu uygulamaların kısmen üniversitedeki seçim sisteminin bir kamplaşma doğurmasından
kaynaklandığı, seçim dönemlerinde Rektörlerin bilimsel çalışmaları bırakıp oy kazanma peşine
düştükleri,

- Çok sayıda Araştırma Görevlisinin görev sürelerinin uzatılmadığı son uygulamada,
teamüllere aykırı olarak, Rektörün talimatıyla Anabilim Dalından, bölümden görüş dahi istenmeden
Dekan tarafından bu şahıslara ihtiyaç duyulmadığı şeklinde Rektörlüğe yazılar yazılmış ve sürecin
bu şekilde işletildiği, 2 ay önce araştırma görevlilerinin sürelerinin uzatılması yönünde Rektörlüğe
talepte bulunan İlahiyat Fakültesi Dekanının iki ay sonra "ihtiyaç duyulmadığı" gerekçesiyle
Rektörlüğe yazı yazdığı, bunun çelişkili ve keyfi yönetimi gösterdiği,

- Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı için yapılan seçimde 11 oyun 9'unu
alan şahsın atanmayarak bir başkasının atandığı, İdare Mahkemesinin bunu iptal etmesi üzerine
Dekan'ın bölüm başkanlığını hukuka aykırı olarak üzerine aldığı, bunun da İdare Mahkemesi
tarafından iptal edildiği,

- Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine göre alınacak araştırma
görevlileri için Anabilim Dallarına yazdığı yazıda, atanacak araştırma görevlilerinin "aile bireyleri"
hakkında ayrıntılı bilgi istendiği,

- Bir profesörün atanması ile ilgili olumsuz rapor yazan öğretim üyesinin Rektör tarafından
150 üyenin bulunduğu akademik kurul toplantısında rencide edildiği ve gizli kalması gereken jüri
raporunun böylece ifşa edildiği,

- Yapılan soruşturmalar neticesinde Rektör Ferit Bernay'ın yandaşı olan şahıslar için
önerilen cezaların verilmediği, buna mukabil muhalif görülen kişilere basit meselelerde dahi ceza
verildiği,

- Üniversiteden çok sayıda araştırma görevlisinin görev süreleri yeniden uzatılmayarak
ilişikleri kesilirken, emekli olmuş kişilerin öğretim görevlisi olarak alındığı,

- 100'e yakın Dekan, Dekan Yardımcılarının, Rektör Yardımcılarının eşinin, oğlunun,
gelinin vs. akrabaların Üniversiteye atandıkları,

- Üniversitede onanm inşaatı yapan inşaat müteahhidi Zübeyir Baran'ın Genel Sekreter
Nazım Alkan'a 2000 mark rüşvet verdiği iddiasını ifşa eden şahıs hakkında asılsız suçlamalarda
bulunularak, hakkında bir çok idari soruşturma açıldığı ve bu yüzden erken emekli olmak zorunda
kaldığı,

- Bafra Meslek Yüksekokulunda Müdür olarak görev yapan Prof. Dr. Kudret
Kevseroğlu'nun Ferit Bernay Rektör olunca istifaya zorlandığı, istifa etmeyince de önce
kendisinden hizmet aracının alındığı, daha sonra da Üniversiteye hocaları getiren servis aracına
bindirilmediği, dolmuşla gitmek zorunda kaldığı,

- Endüstri Bitkileri bölümünde tek Profesör olan öğretim elemanının jüriye konulmadığı,
başka daldan hocaların jüriye konulduğu,

- Tanm Bakanlığının bir projesini yürütmek isteyen öğretim üyesine izin verilmediği, yıllık
iznini kullanarak projeyi yürütebildiği,

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 4 1 -

- Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Sekreterliği görevindeyken başka yere atanan ve
mahkemeyle geri dönen kişinin depo olarak kullanılan bir yere oturtulduğu, sonra sicil amiri olduğu
şahısların oturduğu bilgisayar labaratuvanna alındığı, durumun düzeltilmesi için yasal
müracaatlarına rağmen hiçbir sonuç alamadığı,

- Yönetim tarafında olan öğretim görevlileri ile diğer öğretim görevlilerinin ders yükünün
farklı dağıtıldığı,

- Bütçe uygulama talimatında mevsimlik işçilerin memur olarak kullanılamayacağı
belirtilmesine rağmen, üniversitede mevsimlik işçilerin memur olarak çalıştırıldığı, öyle ki
Üniversitede avukat olarak çalışan mevsimlik işçi olduğu,

- Daire Başkanlarının, döner sermayeye bir katkıları olmadığı halde 2547 Sayılı Kanunun
13/b maddesi ile "görevlendirmeleri" gösterilerek döner sermayeden pay aldıkları,

- Üniversitenin tüm telefon paralarının, şoförlerin yolluk ve yevmiyelerinin Sağlık Kültür
Daire Başkanlığı Bütçesinden ödettirildiği, ayrıca Üniversiteye gelen konukların ağırlanmalarına
yönelik harcamaların buradan karşılandığı, üniversiteye dışarıdan gelen bütün konukların hep üst
düzeyde ağırlandıkları,

- Maliye Bakanlığı'nın 250 işçi için vize vermesine rağmen bunun iki katı işçinin
çalıştırıldığı, sık sık mevsimlik işçi alındığı,

- Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının sıkı mali denetimi olmadığından, buradaki
harcamaların daha esnek gibi gösterildiği, örneğin tasarruf tedbirlerin olduğu dönemlerde,
üniversitenin kendi bütçesinden yapamadığı harcamaları (temsil-ağırlama giderleri, kokteyller)
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Bütçesinden yaptığı,

-1999 yılında Üniversitede yemek hizmeti satın almak üzere ihaleye çıkıldığı, ihale için bir
ay hazırlık yapıldığı fakat "dinci" olarak niteledikleri bir firmanın ihaleyi almasının önlenmesi için
Rektörün talebiyle ihalenin iptal edildiği,

- Yemeğin idare tarafından çıkarılması karan alındıktan sonra 8 grup gıda maddesiyle ilgili
ihaleye çıkıldığı, muhammen bedelin gizli kalması gerektiği halde bu bedelin Samsunspor adına
ihaleye katılacak firma temsilcisi Naci Pınar'a Genel Sekreter Nazım Alkan tarafından ifşa edildiği,
Naci Pınar'ın "Rektör bey bana söz verdi, bu ihaleyi alacağım, ben 100 milyar verdim" dediği, o
ihaleyi alacağından o kadar emin olduğundan olacak ki ihale komisyonuna eksik belge verdiği,
teklif mektubunda fiyat belirtmediği, oysa A firmasının teklif mektubunda fiyat belirtilmediği için
ihale dışı bırakıldığı, Samsunspor evraklarının sonradan tamamlandığı, teklif mektubunun üzerinin
düzeltildiği, tüm bunların Rektörün odasmda yapıldığı,

- ihalenin sonuçlanmasından sonra şartnameye aykırı olarak etlerin parçalar halinde, kaşesiz
ve belgesiz bir şekilde idareye teslim edildiği, nereden kesim yapıldığı belli olmayan bu etlerin
öğrenci ve personele yedirildiği, tüm bunlara karşı çıkan Nermin Günsan'ın Sağlık, Spor, Kültür
Daire Başkanlığı satınalma müdürlüğü görevinden alınıp başka birime atandığı, ihaleyi böylece
kendilerinin sonuçlandırdıkları,

- Üniversitenin gayrimenkullerinin OMÜ vakfına kiralandığı, Vakıf kar etmeyince bunları
Üniversiteye tekrar devrettiği, Vakfın Üniversiteye destek olması gerekirken Üniversitenin vakfa
destek olduğu, üniversiteye gül fidanı almak için firmanın 50 milyon fatura çıkaracağı yerde 1,5
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milyar fatura çıkardığı, bunu ortaya çıkarıp fazla ödemenin engellenmesini sağlayan Nermin
Günsan'a Genel Sekreter Nazım Alkan'm hakaretlerde bulunduğu ve bu firmaya teklif göndermesi
için kendisine baskı yaptığı, Nazım Alkan'ın bu işleri Rektörün bilgisi dahilinde yapüğı,

- Ziraat Fakültesi inşaatı devam ederken şantiyeden ihzarat malzemeleri çalınınca yapı işleri
dairesinin yapım şube müdürü hakkında ihmali olduğu gerekçesiyle soruşturma açılıp aynca
savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu halde, müteahhide bunun tazmini için başvurulmadığı,
bununla ilgili şube müdürünün suç duyurusu yaptığı, kanunen savcılığın bunu YÖK'e gönderdiği
ve herhangi bir neticeye ulaşılamadığı,

- 220 tonluk bir imalatın yine alüminyum doğramalarının içine % 80 oranında ağırlıklar
konulduğu gerekçesiyle Yapı İşleri Dairesi şube müdürü hakkında soruşturma açılıp ceza
kovuşturması yapıldığı, fakat sözleşmenin karşı tarafından bu zararın karşılanmasına yönelik bir
girişimde bulunulmadığı,

- Yapı İşleri dairesine artan sayıda mühendis ve mimar alındığı, bunların uzman ya da geçici
işçi kadrosuyla istihdam edildiği, bununla eş, dosta istihdam yaratıldığı, uzman olarak alınan
kişilerin bir süre sonra 657'ye tabi kadrolara alındığı, geçici işçi olarak alınıp uzmanlık ve şef
kadrosuna geçirildiği,

-2000'den beri görevde yükselme sınavı açılmadığı, Üniversiteye şube müdürü olarak
almak istedikleri şahıslan sınavsız alabilmek için bunların fakülte ya da yüksek okul sekreteri
olarak atandıkları, bir süre sonra da şube müdürü olarak atandıkları,

- Üniversitenin kazandığı davalarda alman vekalet ücreti avukatlara pay edilirken,
üniversite kaybettiğinde ise bunun devlet bütçesinden karşılandığı,

- Ziraat Fakültesinin ödeneklerinin (2000, 2001, 2002'ye ait ödenekleri) bir kısmının
harcandığı geri kalan kısmın başka inşaatların projelerine aktanhnak suretiyle harcanılmış gibi
gösterildiği, sonra da Ziraat Fakültesinin ödeneğinin yetersizliğinden şikayet edildiği,

- Dekanı, Yüksekokul Sekreteri olup binası ve öğrencisi olmayan kağıt üzerinde olan
okulların olduğu,

- Bölüm Başkanı Sevgi Koyuncu'nun smav yapılacağı gerekçesi ile Yapı İşleri Daire Şube
Müdürünün okula gelmesini yazı ile 3 gün süreyle yasakladığı,

- OMU Eğitim Araştırma Hastanesinin 1000 kişilik temizlik ihalesi için hazırlanan şartname
maddelerinin bir iki firmanın katılabileceği bir şekilde yazıldığı, ayrıca istemedikleri bir firmanın
ihaleyi alması olasılığına karşı Kamu İhale Kurumuna itiraz edilip iptal edilmesini sağlayacak
maddelerin şartnameye konulduğu, Pasifik şirketler gurubunun itirazı üzerine ihalenin 7 kez iptal
edildiği, fakat tekrar aynı şahıslara verildiği,

-İhaleye katılmak isteyen Pasifik şirketler gurubunun SSK'ya borcu olmadığı halde 14.27
YTL'lik borçlannın bulunduğuna dair SSK'dan belge alındığı (oysa şirketlerinin SSK'dan
alacaklarının olduğu) bu gerekçeyle de sözleşmelerinin feshedildiği, aynca OMÜ'nün buna
dayanarak bu şirketler gurubuna 2 yıl ihalelerden men cezası verdiği,

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 4 3 -

- Hakkında açılan soruşturma neticesinde "Yönetim görevinden ayırma" cezası ile
cezalandırılan Doç. Dr. Ömer Kuru'nun tdare Mahkemesinin göreve iade edilmesi karan gereğince
Dekan tarafından görevine iade edildiği, bu yüzden de dekan hakkında soruşturma açıldığı,

- Doç. Dr. Ömer Kuru'nun Anabilim Dalı Başkanlığından ayrılıp oturduğu odayı, ayniyat
saymanı ve Anabilim Dalı Başkanı'nın eşliğinde bir tespit tutanağı tutularak boşalttığı halde kendisi
hakkında "büro malzemelerini zimmetine geçirmekten" soruşturma açıldığı (koltuk takımı), oysa
söz konusu koltuk tamirim asistanların odasında olduğu, fakat bunun burada olduğunun İdarecilerce
bir türlü görülmediği, en sonunda Doç. Dr. Ömer Kuru'nun Asliye Mahkemesine başvurup "koltuk
takımının yerinde olduğuna dair " tespitin yapılması üzerine ve personelin bu takımın hep aynı
yerde durduğu ifadesi üzerine "kamu görevinden ihraç" cezası talebi Yüksek Disiplin Kurulu
tarafından reddedildiği, Yüksek Disiplin Kurulunun bu kararına rağmen yine aynı konuda hakkında
ceza soruşturması yapıldığı ve üniversitenin hakkında lüzumu muhakeme kararı vererek böylece
ceza mahkemesinde yargılanmasına sebep olunduğu, sonuçta bundan da beraat ettiği,

- Yine eski dosyaları karıştırıldığı için bir takım durumların zaman aşımına uğradığı,
Dekanın "bu sefer ceza veremedik, elimizden kurtuldun" şeklinde ifadelerde bulunduğu,

- Tıp Fakültesi Dekanlığının "Ek ders ücret formlan her ayın 20-22'sine kadar tahakkuk
bürosunda olacak şekilde gönderilecektir" yazışma istinaden her öğretim üyesinin haftada 20 saat
ek ders formu doldurduklan, Doç. Dr. Ömer Kuru'nun 23 Martta yurtdışına çıktığı, dolayısıyla 5
saat fazla ek ders ücreti aldığı gerekçesiyle kendisine, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası
verildiği, fakat mahkemenin dekanlığın söz konusu yazısına istinaden "öğretim üyelerinin
yapmadığı dersleri yapmış gibi göstermek zorunda bırakıldığY'ını belirterek böylece cezanın
kaldırılmasına karar verdiği, yine de zimmetine para geçirmekten dolayı asliye ceza mahkemesinde
yargılandığı, fakat bu mahkeme sürecinde Sayıştay'ın Tıp Fakültesi Dekanı dahil olmak üzere 100
öğretim üyesinin fazladan ek ders ücreti aldıklan Sayıştay'ca tespit edildiğinden, Mahkeme, bunun
fakültenin uygulanmasından kaynaklandığı belirterek Doç. Dr. Ömer Kuru'nun beraatine karar
verdiği, fakat aynı gerekçelerle fazladan ek ders ücreti aldığı gerekçesiyle Doç. Dr. Ömer Kuru'nun
2004 yılı sicili olumsuz verildiği, Mahkemenin bu gerekçelerin dayanaksız kaldığı gerekçesiyle
olumsuz sicili iptal ettiği,

- İnşaatlarda "alüminyumların köşelerini birleştirme bağlantılarının ağır çıktığı" iddiası ile
açılan soruşturma sonucunda Yapı işleri ve Teknik Daire Başkam'nın hatası olduğu gerekçesi ile
görevden alındığı ve mahkemeye verildiği, fakat adı geçen inşaatların kabulü istendiği, Yapı İşleri
ve Teknik Daire Başkanının kabulü bu gerekçeyle yapmadığı, müteahhidin bunu mahkemeye verip
mahkemeyi kazanması üzerine Rektörlük "hata yokmuş kabulü yap" diye Yapı ve Teknik İşleri
Daire Başkanı' ndan kabulünün yapılmasının istendiği,

-Prof. Dr. Ferit Bernay'ın 2000 yılında göreve geldikten sonra, kendini yasa koyucu yerine
koyarak kanun ve yönetmelikleri hiçe sayan bir anlayış benimsediği, kişisel haklan hiçe saydığı bu
uygulamalar neticesinde mahkemelerde Üniversite aleyhine açılan dava sayısının hızla arttığı,
insanlann "yönetim adamı" veya "yönetim karşıtı" şeklinde kategorize edildiği, Üniversitede huzur
ortamının olmadığı, 700, 750'ye yakın öğretim üyesinin bulunduğu OMÜ'de 500'e ulaşan
soruşturmanın açıldığı, bunun normal olmayan bir yönetim anlayışını sergilediği, kaşını, gözünü
kaldıranın soruşturmayla muhatap olduğu,

-Rektörün, öğretim üyelerini savcılığa jurnallediği, hatta mahkemelerde öğretim üyeleri
aleyhinde müdahil olmak istediği,
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- Üniversitenin tüm birimlerinin belirli yönetim anlayışı şablonuna sokulduğu, üniversitenin
bilimsel açıdan geriye gittiği çalışanı cezalandırma, hukuk ihlallerim ihbar edenleri soruşturma
açarak yıldırma politikasının izlendiği,

- Tıp ve Ziraat Fakültelerinde projelerin belli kişilere verilirken, belirli kişilere verilmediği,

- Ondokuz Mayıs Üniversitesine atanan 100'e yakın yardımcı doçentin 90'ıntn şartlı ilanla
atamalarının yapıldığı, 100'e yakın öğretim üyesinin ise kadroları geciktirilerek mağdur edildikleri,
beş yıldır kendilerine tabi olanlara kadro verilirken, olmayanlara verilmediği,

-2000 yılında Üniversitenin savcılığa yaptığı şikayet üzerine yaşlı öğretim üyeleri Prof. Dr.
Habip Özkaplan ve Prof. Dr. Fevzi Koksal'm ayakta 2,5 saat ifadelerinin alınması şeklinde trajik
bir durumun yaşandığı, toplam 108 öğretim üyesinin ifadesinin alındığı,

-İlişiği kesilen bazı öğretim elemanlarının çocuklarına işten atıldıklarım belli etmemek için
her saat 8.00'de evinden çıkıp sokak sokak dolaştıkları, "ben yann çocuklarıma ne diyeceğim" diye
ağlayanların olduğu,

-10-15 yılım Üniversiteye vermiş şu anda sayılan 4O'ı aşan pek çoğu 35 yaşım aşmış
doktor asistanların görev sürelerinin yeniden uzatılmayarak mağdur edildiği, bunların çocuklarına
nasıl bakacakları kaygısı içinde oldukları, Yani bunların yüksek lisanslarım ve doktoralarım
tamamlayıp hazır hale geldikleri anda sokağa atıldıkları, ihtiyaç yok diye yapılan bu uygulama
sonunda Üniversitenin adeta liseye çevrildiği, 35 saat derse giren öğretim üyelerinin olduğu,

-Hukuka aykın işlemlerin uzun süre ortadan kaldırılmadığı, bu işlemler için yargısal
denetim sürecinin bir gelenek haline dönüştüğü,

- Rektörü destekleyenlerle beraber doktorasını yapanların pek çoğuna hemen hem de şartlı
kadro ilan edilirken, kendilerine muhalif gördükleri öğretim üyelerinin yanında doktorasını yapmış
kişilerin kadrolarının ilan edilmediği,

- Bilim Kurulunun ve bölüm başkanının görüşü alınmadan dışarıdan eleman alınmasına
rağmen yetişmiş eleman olarak bulunan araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatılmadığı,

- Adrese teslim kişiye özel ilanlar yapılarak kadrolaşmanın yapıldığı, örneğin "atların
sindirim enzimlerinden tripsin üzerinde çalışmış olmak" gibi tanımlanan ilanlar verilerek bu konuda
"çalışma yapmış olmak" şartı koşulduğu, dolayısıyla kişi adres gösterilerek alımlar yapıldığı,

- Rektörlük seçimlerinde kendilerine destek vermeyen ve yandaş olmadığı kabul edilen
öğretim üyelerinin görev sürelerinin uzatılmadığı, başka yerlere görevlendirildikleri (sürgün
amacıyla), haklarında haksız yere onlarca soruşturma açıldığı, bu şekilde mağdur edildikleri,

-YÖK'ün doçentlik ve profesörlük için koyduğu kriterlerin Ondokuz Mayıs Üniversitesinde
en az düzeyde tutulduğu, hiçbir yurt dışı yayını olmayan öğretim üyelerinin Profesör yapıldığı
onlarca yurtdışı yayını olanların ise halen profesörlük kadrosu beklediği,

- Bir kısım doktorasını bitirmiş araştırma görevlileri hakkında, Anabilim Dalı Başkanlığının
"Yeniden atanmasının yanı sıra yardımcı doçentliğe yükseltilmesi faydalı olacaktır" şeklinde görüş
belirtmesine, Bölüm Başkanının olumlu yazısına, Yönetim Kurulunun oybirliğiyle yeniden
atanmasını uygun görmesine ve bilimsel puanlarının çok yüksek olmasına rağmen (hatta doçentlik
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sınavından geçmesine, ödülü olmalarına ve çok sayıda yurtdışı yayınlan bulunmasına rağmen)
görev sürelerinin uzatılmayarak Üniversiteden yandaş olmadıkları gerekçesiyle uzaklaştırıldıkları,

- Akraba eş dost kadrolaşmasının yapıldığı (bir kısım dekanlarının yeğenlerinin ve
akrabalarının araştırma görevlisi olarak atandığı)

-Yetişmiş, bilimsel anlamda üstün puanlan bulunan araştırma görevlilerinin görev süreleri
uzatılmadığı halde lisans mezunu kendi adamlarının sınavsız ve ilansız atandıkları (bu şekilde
boşaltılan kadrolara dışardan kendi adamlarını atadıkları),

- Daha önceki dönemlerde hiç disiplin cezası almamalarına rağmen sırf bu yönetime destek
vermediği için son 5 yıl içerisinde bir çok öğretim üyesi hakkında kasıtlı olarak disiplin
soruşturması açıldığı,

- Baskılar nedeniyle birçok araştırma görevlisi yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin
eğitimlerini tamamlamadan üniversiteden ayrılmak zorunda kaldıkları,

- Anabilim Dalı Başkanlığı gibi birtakım idari görevlere kendi adamlarını seçtirmek için
seçimde oy kullanacak ve kendi yandaşları olmadığı düşünülen bir kısım öğretim üyelerinin şehir
dışına görevlendirilerek yerlerine kendi adamların] atamak suretiyle seçmen tablosunu değiştirip bu
şekilde Anabilim Dalı Başkanlarının değiştirildikleri,

- Son beş yıl içerisinde önceki dönemlere nazaran çok fazla sayıda hatta 400'den fazla
soruşturmanın açıldığı,

- Akademik gelişim itibariyle ileriye gitmek yerine gerileme olduğu, örneğin 2000-2001
yıllarında LES'ten 50, mezuniyet notu 60 olanların araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilme
haklan varken 2002 yılından sonra LES'ten 45, mezuniyet ortalamasından 50'ye düşürüldüğü bu
şekilde eş ve dost yakınlarının alımının sağlandığı hatta fakültelerini 8-9 yılda bitirenlerin araştırma
görevlisi olduğu,

- Eski Rektör tarafından inşaatına başlanan 5 katlı kardiyoloji merkezi inşaatı sırf husumet
için çocuk hastanesine dönüştürüldüğü, bu dönüşüm sırasındaki harcamalar dolayısıyla kamu
kaynaklarının israf edildiği; binanın DPT'de hala kardiyoloji merkezi olarak görüldüğü,

- Kroner anjiografi cihazının alınması için açılan 687 000 euroluk ihaleye tek firmanın
sokulduğu, aynca cihazın ihalenin 8/12-1 maddesine uymadığı, buna rağmen kabul edildiği, yine
MR cihazının aynı firmanın tek başına ihaleye sokulması suretiyle alındığı,

- Kardiyolojik Holter Cihazı alımında yolsuzluk yapıldığı, bu cihazın alım komisyonunda
teknik şartnamenin hazırlamasında adı yazılı olan Anabilim Dalı Başkanının adının daksille
silindiği, aynca cihazın teknik şartnameye uymadığı, bununla ilgili açılan soruşturmanın ise
kapatıldığı,

- Altı yıldır Profesörlük kadrosu alamayan bir öğretim elemanına, YÖK Başkanı Erdoğan
Teziç'in "bunu ben de içime sindiremiyorum" dediği halde, Teziç'in dahi bu sorunu çözemediği,

- Otomasyon ihalesinin ilk yapıldığında 1.650.000 dolara verildiği, fakat ihaleyi kazanan
firmanın yasaklı olduğu anlaşıldığında tekrar yapılan ihaleyi bu sefer 2.250.000 dolarla yine aynı
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firmanın aldığı, döner sermayeden yapılan ihalelerin 2 milyon dolan aşamayacağı için firmanın
ihaleyi 1.950.000 dolara indirdiği ve ihalenin böylece bağlandığı,

- Öğretim üyelerinin üniversite aleyhine kazandıkları mahkeme kararlarının kasten geç ve
eksik uygulandığı, böylece öğretim üyelerinin tekrar mahkemeye başvurma zorunda bırakıldığı,
zamanlarının çoğunu adliyelerde geçirmelerinin amaçlandığı,

- Öğretim elemanlarının Üniversite aleyhine kazandıkları davaların kararlarının 30 gün
içerisinde uygulanması gerektiği halde 3 aya kadar varan süreler içerisinde uygulanmadığı,
mahkeme kararlarının uygulanmasında 30 günlük sürenin son gününe kadar beklendiği,

- Öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile üniversite idaresi arasında mahkemelere intikal
eden dava sayısının 400'ü aştığı,

- Yetişmesi son derece zor olan öğretim üyelerinin sürekli mahkemelere dilekçe vermekle,
cevap yazmakla, soruşturmalarla uğraşmakla onca zamanlarının heba edildiği,

- Samsun'da Rektör ve ekibine karşı açılan idari ve adli davalarda idarenin davaların %70-
80'ini kaybettiği,

- 1990'da OMÜ Camiini Yaptırma ve Yaşatma Demeği'ne Üniversite tarafından cami,
kütüphane, ve külliyesi de yapılmak üzere arsa tahsis edildiği, 06.01.2005 tarihinde Üniversite
Senatosunun kararıyla tahsisin kaldırılarak cami ve eklentilerinin Üniversitenin mülki olarak kayda
geçirildiği, bunun sonucunda derneğin cami için yaptığı çevre düzenlemesi projesinin yarım
kaldığı,

- 2004'ün 11 inci ayına kadar hastaneye ziyarete gelen veya hasta sahipleri rahatlıkla
camiye gidip vakit ve Cuma namazlarını kılabildikleri halde daha sonra İlahiyat Fakültesi ile diğer
fakülteler arasında caminin önünde bir nöbetçi bariyeri konulduğu ve buradan kontrollü geçişlerle
sadece Üniversite mensubu ve talebelerin bu bariyerlerden geçişlerine izin verildiği, halkın camiden
yararlanmasının bu şekilde engellendiği, böylece ibadet hürriyetinin engellendiği,

- Yasal mevzuata ve yargı kararlarına rağmen, Üniversitenin DlSK'e bağlı Dev Sağlık-lş
Sendikasıyla bir protokol imzaladığı, Sağlık-lş Sendikasının burada teşkilatlanmasının önlenmesine
çalışıldığı keyfi olarak Üniversitenin sendikalar arasında taraf tuttuğu ve kanuna aykın olarak
işçilerin bu sendikaya üye olmalan için yönlendirildikleri, bir anlamda üye olmaya zorlandıklan,

İddia edilmiştir.

Raporda, Komisyonumuzca bilgisine başvurulan Üniversite yönetimi ile ilgili iddia
sahiplerinin mağduriyetlerine sebebiyet vermemek için isimlerine ve beyanlanmn geniş özetine yer
verilmemiştir. Nitekim, bilgisine başvurulan bir kişi hakkında Komisyonda verdiği beyanlann
gazetelere yansıyan kısmıyla ilgili olarak Üniversite yönetimince Cumhuriyet Savcılığına suç
duyurusunda bulunulduğu ve hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilmiş, bu nedenle iddiaların
çok kısa özetine yer verilmiştir.
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Vni. ÜNİVERSİTE ESKİ VE YENİ YÖNETİCİLERİNİN KOMİSYONA
VERDİKLERİ BEYANLARIN ÖZETİ

1. Prof. Dr. Kayhan ÖZKAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi eski Dekanı)

16.11.2005 tarihli beyanında özetle;
2000 yılında dekanlık yaptığı sırada Prof. Dr. Ferit Bemay rektör olarak atandığını, Sayın

Bernay'ın Rektör olduktan sonra geniş bir kadrolaşma hareketine girdiğini 2000 yılında 70 oyla
rektör olduğunu, 2004 yılındaki seçimde oy sayısının 415 olduğunu,

Kendi Ana Bilim Dalı genel cerrahide doçentlik unvanı kazanmış Dr. Ekrem Kaycı'ya kendi
yandaşı olmadığı ve önceki idare tarafından alındığı için doçentlik kadrosu verilmediğini, ayrıca
yardımcı doçentlik kadrosu bile verilmediğini, onun üzerine çocuğun Bursa'ya kaçtığını, orada
kadro aldığını, doçent olduğunu,

Yine Dr. Cafer Polat Ana Bilim Dalı Başkanı ve dekanı olarak olumlu görüşüne rağmen,
yardımcı doçent kadrosuna atanmadığını, görev süresinin de uzatılmayarak ilişiğinin kesildiğini,

Rektörün, genel cerrahiye iki adamını almak için ilginç bir yol izlediğini, sadece hemşirelik
programının olduğu Samsun Sağlık Meslek Yüksekokulu için iki tane cerrah ilanı verdiğini, (o
sırada kendisinin dekan olduğu için by pass etmek için çünkü yardımcı doçent jürisini dekan kurar)
iki tane cerrahı cildiye hocasının başkanlığında bir jüriyle Samsun Sağlık Yüksekokuluna aldığım,
Ondan sonra da 13/B-4'le genel cerrahiye görevlendirdiğini, orada Cafer Polat yayınlan çok daha
iyi, daha bilimsel bir arkadaş olduğunu, Genel Cerrahide ilan çıksaydı onun başvuracağını, Cafer
Polat'ın bu konuda taraf olduğu için mahkemeye başvurduğunu, büyük bir ihtimalle aynı işlemleri
tekrarlaya tekrarlaya görevlendirmelerle bu çocukları orada tuttuklarını,

öğretim üyeleri ile İdare arasında mahkemelere intikal etmiş 400 e yakın davanın olduğu,
Tıbbi biyolojide; Dr. Nurten Kara olumsuz jüri raporuna, olumsuz yönetim kurulu kararına

ve olumsuz dekan görüşüne rağmen (sanki ben dekan olarak olumlu görüş bildirmişim) bu kişiyi
atadıklarım, (Belgeleri var) şimdi aynı şekilde tıp fakültesi nöroloji Ana Bilim Dalına yardımcı
doçent olarak atanan Dr. Hüseyin Şahin'in de durumunun aynı olduğunu, (belge) İlk ve acil yardım
Ana bilim Dalma müracaat eden Dr. Başer Candere, Rektör Ferit Bemay ve ekibinin yandaşı
olmadığı düşünüldüğünden olumlu jüri raporları, olumlu yönetim kurulu kararı ve olumlu dekan
önerisine rağmen bunun atamasının yapılmadığını, bu kişinin mahkemeye gittiğini, bir yıl kadar
cebelleştiğini, Mahkeme kararıyla döndüğünü, karanda 30 günlük sürenin son gününe kadar
beklediklerini, yani ne kadar eziyet yapılacaksa yaptıklarını, ondan sonra defalarca Ordu, Amasya,
Sinop'a sürdüklerini, bu şahsın bir türlü kendi acil servisinde çalışamadığını, çocuğun
uğraşmalardan bıkıp Selçuk Üniversitesine gittiğini, en sonunda Nurten Kara örneğinin 180 derece
tersi bir durum olduğunu,

Şu anda rektör yardımcısı olan Prof. Dr. Ahmet Rifat Şahin'in hiçbir yurtdışı yayını
olmamasına rağmen ve ben yönetim kurulunda şerh koymama ve itirazda bulunmama rağmen bu
arkadaşın profesör yapıldığını,

Profesör olma şansı bulunmayan sadece Ankara'da muayenehanede çalışan doçent unvanlı
kişilerin getirilip profesör yapıldığını, (örneğin Şimdi ki rektör yardımcısı Banş Diren),

Üniversite içerisinde işlerin bir uyum içinde götürülmesi için çatlak seslerin çıkmamasının
lazım olduğunu, Bunun için Rektör Bernay öğretim üyesi yakınlarına üniversitede iş temin ettiğini,

Samsun'da Ferit Bernay ve ekibine karşı açılan idari ve adli davalarda, idare, davaların %
70-80'ini kaybettiğini, bu mahkeme üyelerine de çok da tazyik olduğunu, telefonlar açıldığım, bu
adam şöyledir, böyledir diye etkilemeye çalıştıklannı,

Hatta çok kritik davalan Danıştay'da kazandıklarım, Duyumlarına göre işte cumhuriyet
elden gidiyor, Üniversitede şöyle oluyor, böyle oluyor deyip bazı kritik davalan Ankara'da
döndürebildiklerini,
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Ferit Bemay kendi çevresindeki özellikle tıp fakültesinde kendini destekleyen öğretim
üyeleri arasında akordu bozacak kimselerin çıkmaması için olayın maddi yönünü de ihmal
etmediğini, 2002 yılında muayenehaneleri serbest bıraktığını, ancak özellikle cerrah olan hekimler,
hastalarını özel hastaneler yerine tıp fakültesi hastanesinde ameliyat ettiklerini, bıçak paralarını da
muayenehanelerinde aldıklarını,

Süreleri dolduğu halde profesör kadrosu verilmeyen doçentlerin sayısının 60'ı geçtiğini
tahmin ettiğini, Buradaki amaç bu kişilerin üniversiteden kaçırılması olduğunu, bunlardan birinin
kendi dekanlık zamanına rastladığım, 2000 yılının ikinci yansında Doç. Dr. Ömer Kuru'nun fizik
tedavi Ana Bilim Dalı başkanı olduğunu, aynı birimde rektörün başhekim atadığı Prof. Dr. Tayyar
Cantürk'ün eşi Doç. Dr. Ferhan Cantürk'le çalışmakta olduğunu, o sırada dekan olduğu için
Rektörün kendine baskı yaparak, Doç.Dr.Ömer Kuru hakkında soruşturma açıp Ana Bilim
Dalından almaşım istediğini, bunu reddettiğini, bunun üzerine Bemay'ın Rektörlükçe Doç. Dr.
Ömer Kuru hakkında soruşturma açtığını, ceza verdiğini, ve Ana Bilim Dalı başkanlığından alarak
yerine Doç. Dr. Ferhan Cantürk'ün bu göreve gelmesini sağladığını, bu arada mahkemeyi kazanan
Doç. Dr. Ömer Kuru'yu Ana Bilim Dalı Başkanlığına görevine iade ettiğini, Rektörün bunun
üzerine kendine soruşturma açtığım ve kendisine ceza verdiğini, bunun üzerine Mahkemeye
başvurduğunu, İdare Mahkemesinin cezayı kaldırdığını, fakat Ömer Kuru'nun çilesi bitmediğini,
Art arda açılan soruşturmalar sonucu ceza verildiğini, YÖK nezdinde öğretim üyeliğine son
verilmeye çalışıldığını, başarılı olunamadığını, diğer yandan profesörlük için gerekli yayım
bulunmayan Doç. Dr. Ferhan Cantürk'ün de üç dört yıl bilimsel yetersizlikten profesör
yapılamadığını, bir yıl kadar önce de bir şekilde Cantürk'ü profesör yaptıklarını, Doç. Dr. Ömer
Kuru'nun profesör olma süresinin beş yıl geçtiği halde hala beklediğini,

Sayın Ferit Bernay'la ilgili intihal suçlamasının da olduğunu, Onun hocası eski rektör Prof.
Dr. Naci Gürses'le beraber böyle bir yazı yazıldığını, makaleyi gözden geçiren jüri üyelerinden bir
tanesinin, bu bir yerden alınmıştır diye bir rapor yazdığını, bu olayın eski rektör Osman Çakır'a
intikal ettiğini, o zaman kendisinin Dekan olduğunu, biraz hissi davrandığını, Soruşturma
yapıldığını, dosyanın kapandığım, neticenin ne olacağını kestirmesinin mümkün olmadığım, ama
çok farklı, derinden bir soruşturmayla bu konunun böyle olmayabileceğini, bu olanları gördükten
sonra hissi davrandığı için pişman olduğunu,

İfade etmiştir.

2. Prof. Dr. İsmet ŞENEL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Dekanı)

07.12.2005 tarihli beyanında özetle;
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde on yıldır profesör olarak çalıştığını, tahsilim yurtdışında

yaptığım, 2000 puanı, 150 tane Citation İndeksi, 200'ün üzerinde Citation indeksi olmasına rağmen
Osman Beyin döneminde kadro almamış birisi olduğunu, Üniversitenin gelişimini gayet iyi
bildiğini, Dekanlığı döneminde dört beş yıldan beri Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Fen Edebiyat
Fakültesinde ve üniversitelerinde öğrenci dövülmeleri, öğrenci itişmelerinin olmadığını, daha önce,
gruplar halinde öğrencilerin dövüldüğünü, öğrenci kantinlerinde öğrencilerin dövülüp, reislerin,
bazı grupların, öğrencileri kantinden çıkararak onları aşağılamasına, itip kakmasına şahit olduğunu,
hatta, bu olaylarda da idarecilere giderek öğrencilerin bu durumlarının engellenmesi doğrultusunda
da uyarılarda bulduğunu,

Kendi branşının fizik olduğunu, Dekanlık dışında Türk Dili ve Edebiyatı ve İstatistik
Bölümlerinin Başkanlığı görevlerini de yürüttüğünü, bunun nedeninin ise, İstatistik Bölüm
Başkanını atadığını, kendisinden Ünye İktisat Fakültesinde ders vermek üzere bir arkadaşın
görevlendirilmesini istediğini, doktorasını bitirmiş bir arkadaşı görevlendirdiğini, bunun üzerine
Ünye İktisat Fakültesinin Sayın Dekanım telefonla arayarak arkadaş gelecek, şu güne dersini
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koyarsanız iyi olur, arabayla gidip gelir dediğini, bir hafta sonra tekrar Bölüm Başkanı yanına
gelerek bu arkadaşı değil de, başka arkadaşı görevlendireyim dediğini, sonradan görevlendirdiği
arkadaşında kendisine gelerek "Hocam beni Ünye İktisat Fakültesine görevlendiriyorsunuz, ben bu
dersi ne aldım ne okuttum ne de okudum." deyince dersin başlamasına da iki gün kaldığı için tekrar
Bölüm Başkanını çağırdığını ve kendisine: "Bakın, daha önce bana gönderdiğin adam bu işin
erbabıydı, bu adamı niye gönderiyorsun?"dediğini, bölüm başkanının da : "Sen, benim bölümdeki
otoritemi sarsıyorsun" şeklinde cevap vermesi üzerine "o zaman otoriteni sarsıyorsam, gereğini
yap" dediğini bölüm başkanının da istifa ettiğini, Türk Dili Bölüm Başkanının ise şu anda Eğitim
Fakültesine görevlendirildiğini, bunun da gerekçelerinin olduğunu, ilk başlangıç döneminde, Eğitim
Fakültesinden gelen arkadaşlarla uyum sağlayamadığını, ek derslerinde sorun çıktığım, defalarca
kendisini uyardığını, aksi takdirde, kendisinin Eğitim Fakültesinde görevlendirilmesi için Rektör
Beye gereğini yaptıracağım söylediğini, talebi nedeniyle de Sayın Rektörün bolüm başkanının
Eğitim Fakültesine görevlendirildiğini, bu süreç içerisinde de bölüm başkanlığını kendisinin
yaptığını, branşının fizik olmasına karşın Tarih Bölümüne alınacak araştırma görevlisi ve yüksek
lisans sınav jürilerinde görev aldığını, dekan olarak fakültenin idarî şevkiyle sorumlu olduğunu,
jüride kendisinden başka iki tane daha arkadaşın ve o bölümün doçentinin de bulunduğunu,

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde dört buçuk yıldan beri dekanlık yaptığını, gecesini
gündüzünü fakültesine adadığım, 24 üncü bilim sırasından, Türkiye'de 9 uncu şuraya getirdiğini,
buna rağmen "Tarih Bölümüne niye girdiniz?.." suçlamasıyla karşılaştığını, fakültenin Dekanı
olarak bütün sevk ve idarenin kendisine ait olduğunu,

Dekanlık görevine atandığında bazı arkadaşların Eğitim Fakültesinden Fen Edebiyat
Fakültesine gelmek istediğini, bunlardan birinin profesör olduğunu, geldiğinden beri bölümde
huzursuzluk olduğunu bunun üzerine buradaki arkadaşlarını çağırarak: "Arkadaşlar, üniversitede
tekrar kardeş ve dostluğu oluşturalım. Siz bir adım atın, ben üç adım atacağım size." dediğini, hatta,
bunların içerisinde Coğrafya Bölümünde yine bir yardımcı doçentin iki olumsuz, bir olumlu jüri
raporuna rağmen görev süresini uzattığını ve kendisini de çağırarak; durumu anlattığını, buna
rağmen bu şahsın geçen gün bölümüyle hiç ilişkisi olmayan, üniversitede bir sefer ders verdiği,
Klimatoloji dalında bir kitap yazdığını, kendisinin anabilim dalı da fizikî coğrafya olduğunu, kitabı
5 milyona sattığım, Kendisine sorduğunda "kitap değil, bu ders notu" olduğunu söylediğini, ancak
kitap üzerinde "Her hakkı yazara aittir" "fotokopi de çekilmez..." yazdığı bu şekli ile bu eserin
kitap, yazan şahsın isminin de Cevdet Yılmaz olduğunu,

Tuvalet sorunu ile ilgili iddialara ilişkin olarak; bölümlerinde bir tane çay ocağı ile bir de
tuvaletin bulunduğunu, çay ocağında, uzun zamandan beri bir öğretim üyesinin eşinin yemek
pişirdiğini, Bölüm Başkanının, yemek kokusu ve aynı yerde bulaşık yıkanması ile abdest alınmasını
gerekçe göstererek burayı kapattığını, bu olayın da basında, tuvalet kapatıldı diyerek deklere
edildiğini, gerçekte böyle bir şey olmadığını, çay ocağında hem abdest hem de yemek pişirmeleri
nedeniyle yemek ve abdestin burada alınmayacağı belirterek çay ocağım kapattığını,

Recep Tapramaz'ın iddiaları ile ilgili olarak; Recep Tapramaz'ın eski dönemde Rektör
Yardımcılığı yaptığını, kendisinden dört sene sonra doçentliğini almasına rağmen bir yıl önce de
profesör olduğunu, Rektör Osman Beyin görev süresi sona erdikten sonra, dört bölüm başkanının
görev sürelerinin bitimine iki üç ay kala istifa ederek, yeni gelecek dekanı çalıştırmak
istemediklerini, ve Recep Tapramaz ile diğer dört arkadaşının bölüm başkanı olduğunu, eski süresi
dolduktan sonra görevden alındığım, idarî mahkemeye gittiğini, dosyanın Danıştay da bulunduğunu
hâlâ tepkisini de sürdüğünü, ayrıca Recep Tapramaz hakkında Fen Bilimlerinde bir soruşturma
yapıldığını, bir öğrenciye, devam etmediği ve imtihana girmediği halde yüksek lisansta A-2 vererek
geçirdiği iddiasıyla soruşturma açıldığım, sonucunda uyan cezası verildiğini,

Burada, ne eş ne dost, kadrolaşması olduğunu, huzursuz olarak adlandırılan üniversitenin bir
bölümü olan Fen Edebiyat Fakültesinin bir yıl içerisinde 250 tane yurtdışı yayını yaptığını,
sıralamada, üniversitelerarası sıralamada 9 uncu sırada olduğunu, ve sıralamada da adam basma 0,4
yayın düştüğünü,

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 50 —

Araştırma Görevlisi Yıldıray Topçu'nun önce görev süresinin bir yıl uzatılması istenmesine
rağmen (ihtiyaç olduğu gerekçesiyle) bundan daha sonra vazgeçildiği iddiası ile ilgili olarak;
kendilerinin teklif ettiğini atama merciinin Rektörlük olduğunu, bu arkadaşlarının üç yıldan beri,
doktorasını bitirmiş, araştırma görevlisi olarak çalıştığını, bölümlerinde sekiz tane hocanın
bulunduğu, bu nedenle kendisini çağırdığını, kendisine Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde
yardımcı doçent olarak atanamayacağını ancak diğer fakültelerden birisine yardımcı olacağını
söylediğini,

Atamalarda bilimsel kriterlerden uzak keyfi uygulamalar yapıldığı iddiası ile ilgili olarak;
îki buçuk üç yıldan beri Fen Edebiyat Fakültesine kimse atanmadığım, çünkü, Fen Edebiyat
Fakültesi, Fizik Bölümü 35, Kimya Bölümü 30, Matematik Bölümü 29 öğretim üyesi bulunduğunu,
bunlara ders bulmakta; yani, zorunlu ders yükü 10 saati bulmakta zorlandıklarım, Yıldıray'in yerine
başka birisini de almadığım, amaçlarının, Fen Edebiyat Fakültesinde veyahut da üniversitede
üretimi hızlandırmak olduğunu, Yıldıray'la ya da başka birisiyle sorununun bulunmadığını,

Göreve geldiğinde ilk önce öğrenci işleriyle işe başladığını, öğrencileri artık fakülte yönetim
kurullarına aldıklarını, bütün fakülte Yönetim Kurulu kararlarının öğretim üyelerine açıldığım,
dostça, kardeşçe, beraber götürmeyi istediğini, şimdiye kadar Fen Edebiyat Fakültesinde olağandışı
bir yönetim sergilediğini, bu üç dört arkadaşın ataması dışında Fen Edebiyat Fakültesinde herhangi
bir sorun bulunmadığını,

Yıldıray'ın kadrosunun bir yıl uzatılması teklifi yönetim kurulundan çıkınca Rektörlüğe
bildirdiğini, Ondan sonra da üniversite yönetim kurulunda bundan sonra, doktorası biten
arkadaşların görev sürelerini uzatmayacağı hususunda karar alındığım, ( 33/A olanların) bunun
üzerine, Rektör Beyin, "bütün dekanlar, 33/A olan, doktorası bitmiş ve bitmek üzere olan
arkadaşlarımızı çağırın görüşün" talimatı vermesi nedeniyle 33/A'y!a atanmış olan arkadaşları
toplantıya çağırdığını, kendilerine artık görevlerinin uzatılmayacağını, görev süresi biten arkadaşı
üç ay daha uzatacaklarını üç aydan sonra da uzatmanın olmayacağını, söylediğini, uygulamanın ilk
olarak Yıldıray Topçu ve Hanife Saraçoğlu'na tesadüf ettiğini, ikisinin de görevlerinin üç aydan
sonra uzatılmadığını, şu anda üç aydan sonra uzatılan, doktorasını bitirmiş bir tane araştırma
görevlisi bulunmadığım, kararın 2005'te alındığını, karardan sonra aşağı yukan bir yıldan beri bir
tane arkadaşlarının görev süresinin uzatılmadığını,

Kendisinin 6.000 nüfuslu bir köyün çocuğu olduğunu, köyün yüzde 80'inin soy isminin
Şenel olduğunu, aynı soy isimli olan tüm şahısların akrabası olmadığını, ancak bir tanesinin yeğeni
olduğunu, Dekanlığa başladığında yeğeninin kimya bölümünde yüksek lisansını yaptığını, ne
araştırma görevlisi kadrosu ne de fen bilimleri araştırma görevlisi kadrosunun bulunmadığını,
Üçbuçuk yıl boyunca burada ne fen bilimleri kadrosundan yararlandığım ne de kimya bölümünde
araştırma görevlisi imtihanına girdiğini, doktorasını bitirdikten sonra, Amasya Fen-Edebiyat
Fakültesine kadro ilan edildiğini, Buralara müracaat ettiğini, daha sonra da Amasya Fen-Edebiyat
Fakültesi yeni kurulmakta olan bir fakülte olması ve burada okul açılmadığı için bu kişilerin
tümünün Rektör tarafından Ondokuz Mayıs Fen-Edebiyat Fakültesine 13/B uyarınca
görevlendirdiğini,

Hatta kızının iktisat Fakültesinde iki sefer imtihana girdiğini, bu kadar güce sahip olan
birisinin İktisat Fakültesine de kızını aldırabileceğini,

Onbeş seneden beri üniversitede olduğunu, dört yıl içerisinde, hiçbir üniversitede yardımcı
doçent, doktor, profesör bu kadar adil olmadığım,

Uzmanlık kadrosunun Rektörlüğe ait olduğunu, ilam yapmayabileceğim, üniversite yönetim
kurulundan geçtiğini,

Ömer Kuru hakkında soruşturmacı olarak atandığım, aradan uzunca bir zaman geçtiği için
ayrıntıları hatırlamadığını,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi idarecilerinin hak ettiğinin bu olmadığını, gecelerini
gündüzlerine katarak çalıştıklarını, uğraştıklarım, üniversitelerini layık olduğu yere getirmeye
çalıştıklarını,
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Komisyonun Samsun'daki çalışmalan sırasında 16.01.2006 tarihli beyanında özetle;

Yeni dekanın görev süresinin bitimine, birbuçuk ay kala 4 bölüm başkanının aniden istifa
edip yerlerine yeni bölüm başkanlarının atandığını, tam bu sırada, rektörlük makamınca dekanlığa
gönderilen yazıda "yeni gelecek atamaları, yeni gelecek dekanlara bırakın." dendiğini, buna
rağmen, yeni bölüm başkanlarının atandığını, gerekçelerde eski bölüm başkanlarının hasta
olduğunu bahane ederek yeni yönetim kuruluna seçtirdiklerini,(fakülte kurullarına) ondan sonra,
göreve gelir gelmez eski arkadaşların görev süreleri bitince, bu arkadaşların görev sürelerinin sona
erdirdiğini, bunun yasal olduğunu, çünkü, mahkeme hem idarî mahkeme hem Bölge tdare
Mahkemesi hem de Danıştay lehlerine karar verdiğini,

Ayrıca Bölüm başkanı seçimleri ana bilim dalı başkanlarınca olduğunu, Ana bilim dalı
başkanı verdiği oyu, hangi bölüm başkanını istiyorsa, verdiği oyu yalnızca dekan bilebileceğini, bu
nedenle Recep Tapramaz'ın kendisine 5 oy verildiğini nereden bildiği sorusunun kendisine
sorulması gerektiğini,

Recep Tapramaz hakkında öğrencilerin uyarısı üzerine bir soruşturma açtığını, öğrenciler
yükseklisans öğrencisinin derse devam etmediğini ve öğrenciye A2 geçer notuyla geçirdiklerini
söylemeleri üzerine bir soruşturma açtığını ve kendisine de bir uyan verildiğini, uyarma cezası
verildiğini,

Sinop Fen Edebiyat Fakültesinde yönetim kurulu üyeliğini üç veya dört ay yaptığını, şu
anda yönetim kurulu üyesi olmadığını,

Değişik dönemlerde idarî görevlerinin olduğu, Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığı, üniversite
senatosu üyeliği, üniversite yönetim kurulu üyeliği, üniversite disiplin kurulu üyeliği, bölüm
başkanlıkları, Tarih Bölüm Başkanlığı, Sinop Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği gibi...
bu kurul üyeliklerine girdiğinde aynı saatlerle çakışan derslere de girmiş gibi göründüğü iddiası ile
ilgili olarak, bunun kesinlikle doğru olmadığını, beş yıldan bere gecesini gündüzüne katarak çalışan
birisi olarak bunun kendisine yapılmış hakaret olarak algıladığını,

Komisyona daha önce verdiği ifadede ikibuçuk yıldan beri Fen Edebiyat Fakültesine kimse
atanmadığı konusunun Fen Edebiyat Fakültesi matematik fizik kiraya biyolojiye atama olmadığını,
Fen Edebiyat Fakültesine sosyal bölümler hariç hiçbir tanesine atanmadığım söylemek istediğini,

Aynı tarihte hem Mesudiye Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantısına katılıp Fen
Edebiyat Fakültesinde 13-17 saatleri arasında dört saat derste olduğunun aradaki mesafe dikkate
alındığmda bunun mümkün olamayacağı iddiası ile ilgili olarak ta, Mesudiye'nin nerede olduğunu
bildiğini, Mesudiye'de yönetim kurulunun hiç olmadığını, Mesudiye'ye gitmediğin halde,
Mesudiye'de böyle bir toplantı yapılmış da olamayacağını, böyle bir belge düzenlenmiş olmadığını,
Mesudiye Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu üyeliğinin de olmadığını,

Bugün üniversitede bir eylemin olduğunu, 7 veya 8 öğrenci tarafından soruşturmanın
yapılmaması için bir eylem düzenlendiğini,

18.01.2006 tarihli beyanında özetle;

Recep Tapramaz'la ilgili idarî soruşturma sonunda uyan cezası verdiği, şeklindeki
beyanının olayın 2001'de olması ve aradan dört yıl geçmiş olması nedeniyle yanlış hatırlamaktan
kaynaklanabileceğini,

Eğer, Mesudiye'nin nerede olduğunu bilmediğini, Mesudiye'nin yönetim kurulu üyesi de
olmadığını, gösterilen belgedeki imzanın kendisine ait olduğunu, ama Mesudiye'ye hiç
gitmediğini,.

Fen edebiyat fakültesinin Türkiye üniversitelerinde ikinci sırada olduğunu,

îfade etmiştir.
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3. Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanı)

07.12.2005 tarihli beyanında özetle;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı olduğunu, Dekanlık görevinde

henüz 1 yılı doldurmadığını, 17 Aralık 2004 tarihinde atandığı görevini halen sürdürdüğünü,
Ondokuz Mayıs Üniversitesine 1979 yılında geçtiğini, o tarihten beri burada görev

yaptığını, sırasıyla, Fen ve Mühendislik Bilimleri Fakültesinde öğretim görevlisi, daha sonra bu
fakülte fen-edebiyata dönüştürüldü, Fen-Edebiyat Fakültesinde yardımcı doçent, dekan
yardımcılığı, Rektör danışmanlığı, Rektör yardımcılığı, tedviri dekanlık, yani, akla gelebilecek,
üniversitedeki bütün işleri yaptığını (Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı görevleri de dahil),

Çevre Mühendisliği Bölümünü 1979 yılında kurduğunu, Çevre Mühendisliği Bölümünde
Kurucu Bölüm Başkanlığı yaptığını, Mühendislik Fakültesinin de yine kurucuları arasında yer
aldığını,

17 Aralıktan beri, tarafından alınmış ne bir asistan -bir tane teklif ettiğini evvelki gün- ne bir
geçici işçi ne bir öğretim görevlisi, olmadığım, bunların hepsinin külli yalan olduğunu, Ondokuz
MayısÜniversitesinde hiçbir gruba mensup olmamakla tanındığım, 2000 yılında Ondokuz Mayıs
Üniversitesinde Rektör adayı olduğunu, 3 rey aldığım, 6 ncı sırada Yüksek Öğretim Kuruluna
bildirildiğini, ilk üçe seçilemediğini, o nedenle, adaylığının orada kaldığım, ondan sonra da bir daha
aday olmadığım,

Bir önceki Rektör Osman Çakır'ı üniversiteye kendisinin aldığını, davet ettiğini, ataması
için her türlü gayreti sarf ettiğini, Osman Çakır'ın eşi Semiha Çakır'ı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümüne eczacı olduğu için başka yer bulunmamasına rağmen kendisinin
aldığım, ancak daha sonraki dönemde aralarında eşinin danışmanlığı nedeniyle sorunlar çıktığını,
bu nedenle Osman Çakır'ın Rektörlüğü döneminde hiçbir görev almadığım, hatta o dönemde
kendisine bir sürü sıkıntılar yaratıldığını,

2000 yılında atanan Rektör Ferit Bemay'a giderek, üniversitede konsensüs sağlamak adına
görev istediğini, çok fazla gidip gelmeyeceği bir görev istediğini, Rektörün de kendisine o halde
"Vezirköprü biraz problemli, binası problemli; senin çevren var, oradaki belediye başkam
Bafra'dan evli, onları tanıyorsun, senin yören; Vezirköprü'de yardımcı olur musun bize" deyince
Vezirköprü müdürlüğünü kabul ettiğini, Vezirköprü'ye gittiğini, kaymakam, belediye başkanıyla
beraber, elektrik, su konusunda epey girişimlerinin olduğunu, o yıllarda binanın henüz bitmemiş
olduğunu, şu anda binanın bittiğini, bu sene öğrenci alındığını, yeni kayıtlı öğrenci geldiğini, karan
alındığını, bildiği kadarıyla eğitime de başlandığım, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü
üç yıl yaptığını, üç yıl boyunca, sadece okulu eğitim öğretime hazırlamaya çalıştığını,

Eğitim öğretime başlayacağı zaman, Sayın Rektörden 2004 yılında yeniden Rektör
seçildiğinde, akademik nezaket gereği, kendisine Vezirköprü Meslek Yüksekokulundan ayrılma
isteğini ilettiğini, kendisi de kabul ettiğini ve ondan sonra bir dönem hiçbir idarî görevi olmayan
öğretim üyesi olarak kaldığım,

O yıllarda çok soruşturmalar yaptığını; tarafsız olduğuna inanıldığı için, hiç itiraz
edilmediğini, Örneğin; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde alüminyum davasını soruşturduğunu, Sayın
Çakır döneminde kilo işi alınan alüminyumlarda sahtecilikle ilgili, o soruşturmayı tamamladığım,
ayrıca Yönetim kuruluna girme-girmeme meselesi soruşturmalarım ikmal ettiğini, o güne kadar hiç
kimsenin kendisinin soruşturmacılığından şikâyet etmediğim, çünkü üniversitede en tarafsız bu
işleri yapabilecek insanlardan bir tanesi olduğunu, bugün de öyle olduğunu yine düşündüğünü,
Mühendislik fakültesi dekanlığı görevi de, mühendislik fakültesinin problemlerini herhalde çözmesi
için kendisine verildiğini düşündüğünü, bu görevi de kendisinin Sayın Rektörden talep ettiğini,
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Üniversitede bir huzursuzluk olmadığını, 2000'e göre, defalarca diyebileceği ölçekte
huzurun hakim olduğunu ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2000'den bu yana da çok mesafe aldığım,

Yaklaşık on aydır Fakülte Sekreterinin olmadığını, şubat başında emekli olduktan sonra boş
olduğunu, Dekan Yardımcısının bir dönem bu görevi yürüttüğünü,

Fakültenin yaptırılmış ve yaptırılmakta olan iç tadilatları, bölümlerin yerlerinin
değiştirilmesi, duvar yıkılması, tamirat, duvarla yeni bölüntüler yapılmasıyla ilgili Rektörlük
onayının olduğunu, Fakülte yönetim kurulunun karanıun olmadığını, zaten görev ve yetkileri içine
girmediğini,

Fakültelerinde bir tanesi Araştırma Görevlisinin görev süresinin uzatılmadığını, Uzmanın
olmadığını, bir tane kendisinden önce alınmış Öğretim görevlisinin bulunduğunu,

Dekan olarak yasarım verdiği yetkiyi kullandığını, 33 üncü maddeye göre atanmış bir
asistanın, görev süresi otomatik biteceğini, görev süresinin mutlaka uzatılacağı şeklinde bir
durumun olmadığım,

inşaat mühendisliği bölümünün Laboratuar binası olduğunu, sorumlusunun ise Yardımcı
Doçent Bayram Çepniler olduğunu, kendinden önceki dönemde görevlendirildiğini, laboratuardaki
aletlerinde Sayın Çepniler'e zimmetli olması gerektiğini düşündüğünü ancak kesin olarak tespiti
için araştırma yapması gerektiğini, orada teknisyenin üzerine zimmetli olabileceğini,

19 Mayıs Üniversitesinde hiç akrabasının olmadığını, ancak 19 Mayıs Üniversitesinde ve
Türkiye'nin diğer üniversitelerinde akrabalık, eşlerin beraber işe girmesi, eşinin alınmasının ne ilk
ne son olduğunu,

Eğer, 19 Mayıs Üniversitesinde kadrolaşma iddiaları doğru olsaydı, bugün dekan olarak
burada olamayacağım,

Doktorası bitmiş, ihtiyaç olmadığı için alınmayan, gidecek başka üniversitede çalışacak
insanların şehirdeki ağlama duvarı haline getirilmesinden rahatsız olduğunu, varsa yasal boyutlar
ölçüsünde suçlar, kendisi de dahil olmak üzere, tüm idareciler hakkında her türlü kanuni işlem
zaten yapılacağını, ilişikleri kesilenlerin mahkemelere de gittiklerini, davayı kazandıklannda tekrar
geri döneceklerini, kazanamazlarsa, daha sonra açılacak öğretim üyesi ilanlarına
başvurabileceklerini, usulsüzlük varsa savcılığa müracaat edebileceklerini, bütün bunların olmadığı
yerlerdeki yorumların, sadece ve sadece iftira olabileceğini, bu tür olaylarında hem 19 Mayıs
Üniversitesine hem de Samsun'a zarar verdiğini,

16.01.2006 tarihli beyanında özetle;

Eski yıllarda Çevre Bakanlığının mevzuatı müsait iken ön ÇED raporu hazırladığını, eski
yıllarda yani, 10 yıl önce yaptığım, çok sayıda baca gazı analizleri yaptığım, yani Ondokuz Mayıs
Üniversitesinde baca gazı ölçebilen tek kişi olduğunu, bunlardan Üniversite döner sermayesinden
ücret aldığını,

Çevresel değerleri ölçecek bir yıl önce alınan bir aracın olduğunu, aracın içerisindeki
cihazlardan en sonuncusunun çok yeni monte edildiğini, projenin toplam bedeli 350 milyar lira
olduğunu, bir ekle beraber maliyetin 380 küsur milyar bulabileceği, test çalışmaları yapıldığını ve
ölçümün sürekli geldiğini,

Dekan olduğum sürece Ziraat mühendislerinin atanmayacağını, Belkıs Tekgüner için kadro
ilan ettiklerinin doğru olduğunu, onun Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda
Mühendisliği mezunu olduğunu, daha önceden beri Gıda Mühendisliği bölümünde Ziraat Fakültesi
mezunlarının değil de, gıda mühendisi unvanlıların alınması gerektiğini savunduğunu,

tfade etmiştir.
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4. Prof. Dr. Yunus PINAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)

07.12.2005 tarihli beyanında özetle;
Fakültelerinin misyonu ve vizyonu olan bir fakülte olduğunu, bu misyon ve vizyonu 2002

yılından itibaren arkadaşları ile birlikte kendisinin tespit ettiğini ve bunları gerçekleştirmeye
çalıştığını, Misyonlarının ise; Tarım bilimleri alanında evrensel ölçülerde bilgi üretmek, ülkemiz
tarımının modernizasyonu için gerekli üretken teknolojinin tanrn sistemlerine aktarımını sağlamak
amacıyla, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, cumhuriyetin değerlerini özümsemiş, bilimsel ufku
geniş, çağdaş, bilimsel ve teknolojik birikimlerle donatılmış ziraat mühendislerini yetiştirmek
olduğunu,

Vizyonlarının ise: 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinin araştırma ağırlıklı bir fakülte
modelini benimsediğini, Faaliyetlerinde mükemmelliğin ve başarısının ölçütü, evrensel değerler
göz önüne alınarak ürettiği bilgi ve teknolojinin bölge ve ülke insanımızın yaşam kalitesini
yükseltmesi olduğu, hedef alınan ölçütleri tutturabilmek için eğitim kalitesinden ödün verilmeden
kaynaklarını verimli kullanarak kendi alanlarında iyi yetişmiş öğretim üyeleriyle en iyi öğrencileri
bir araya getirmeyi amaçladıklarını,

Fakültelerinde, fakülte kurullarının, yönetim kurullarının olduğunu, burada eşit bir dağılımla
arkadaşlarının hepsinin isteyenlerin görev alabildiğini, (seçim yoluyla tabiî ki, yönetmeliklere göre)
bilim ve yayın kurullarının bulunduğunu, yıllardan beri gayet güzel çalıştığını,

Bafra'da araştırma ve uygulama merkezi kurmak istedikleri, orada bir hazine arazisini
istediklerini, fakat henüz elde edemediklerini, bu konuda bir komisyonun çalıştığını,

Bilimsel ve kültürel faaliyetler komisyonunun olduğunu, döner sermaye kurulu organik
üretim kurulu, sosyal faaliyetler komisyonunun bulunduğunu, organik üretime önem verdiklerini,

Akademik personel durumlarının ise, 15 profesör, 23 doçent, 24 yardımcı doçent, 20 tane
fakülte kadrosunda -33 üncü maddede- araştırma görevlisi, 33 kadar da enstitü kadrosunda -50 nci
maddeyle tanımlanan- olmak üzere 100 civarında öğretim elemanlarının olduğunu, öğrenci
sayısının ise 800 kadar lisans, 150 kadar da yüksek lisans ve doktora olmak üzere 950 civarında
toplam öğrencilerinin bulunduğunu, 2002 yılında dekan olduğunu, Fakültenin yörede çiftçiyle,
diğer kişi ve kurumlarla bütünleştiğini, Samsun'un özellikle Çarşamba, Bafra ovasında başta olmak
üzere tabiî ki, yakın çevrelerinde, daha sonra tüm Zonguldak'tan Rize'ye kadar olan yerlerdeki
tarımsal sorunların çözümünde önemli katkılarının bulunduğunu, arkadaşlarının araştırma
yaptıklarını, Örneğin organik üretim konusu Türkiye için de, bölge için de çok önemli olduğunu, bu
konuda önemli çalışmalar yapıldığını, bir tanesinin sadece, organik sera sebzeciliğini
düzenlediklerini, bunun Türkiye'de ilk defa yapdığını ve bölgeden bütün çiftçileri davet ettiklerini,

Bölgenin organik üretim potansiyelini, organik seracılık potansiyeli çok ileri düzeyde
olduğunu, Fakültenin önemli katkılarda bulunduğunu, bütün öğretim üyeleriyle, kendisi başta
olmak üzere; yani, geceli gündüzlü çalışarak, hatta akşamlan köylere gidip seminerler vererek,
arkadaşlarının bir kısmıyla yörenin organik üretim konusuna katkıda bulunduklarını, Seracılık
konusunda, fakültenin katkılarıyla Çarşamba Ovasında, Bafra'da Tekke Köyü, Salı Pazarı, Terme
Ovasındaki seracılık çok geliştiğini, bunda fakültenin bütün öğretim üyelerinin katkısının inkar
edilemeyeceğini,

Yaptıkları çalışmalardan hasat tarihini öne almaya çalıştıklarını, Sera sitesinin olduğunu,
bunun DPT projesiyle yapıldığım, 24 tane sera bulunduğunu, Kapalı alan 5 dekar olduğu,
Türkiye'deki ziraat fakültelerinin içerisinde de fizikî olarak iki numarayız, yapılan bilimsel
araştırmalar bakımından Türkiye'de bir numarada bulunduklarını,

Araştırmaya dayalı üretimlerin olduğunu, örneğin, 2002 yılından itibaren hindiciliğe önem
verdiklerini, Türkiye'de 20 tane ziraat fakültesi içerisinde bir numaralı yere geldiklerini, Döner
sermaye kapsamında bunları değerlendirdiklerini, Yine, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında ilk defa
olmak üzere hindi palaz üretimine başladıklarını, Kuluçkalık hindi yumurtası ürettiklerini bölgedeki
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çiftçilere uygun fiyatla verdiklerini, kansere dayanıklı kestane fidanı üretimi yapıldığını, anstitü
ürettiklerini, Arıcılık konusunda da Türkiye'de bir numara olduklarını,

Üniversitenin bütün alanlarını, hastane başta olmak üzere ilaçladıklarını, Döner
sermayelerinin tarihinde ilk defa kâra geçtiğini,

Fakültenin yurt dışı ilişkilere önem verdiğini ve Erasmus'la ilgili çalışmalar yürüttüğünü,
Çek Cumhuriyetiyle, Danimarka Tarım Üniversitesiyle, İspanya ve Slovakya'da anlaşmalar
yaptığını, şu anda, 12 tane öğrencinin bir dönemliğine yurt dışında bulunduğunu, dört beş öğretim
üyesinden, ikisinin gidip geldiğini, diğerlerinin de gideceğini, Azerbaycan'da Bilimler
Akademisiyle ilişki kurduklarını,

Fakültelerinde, şu ana kadar 33 üncü maddeye göre araştırma görevliliği yapan
elemanlardan görev süresi uzatılmayan 3 kişinin olduğunu,

Öğretim üyeleri için, yardımcı doçent, doçent, profesör ve diğer elemanlar için özellikle
yükseltme kriterleri, akademik aşama yönünden kriterlerinin bulunduğunu, üniversitenin hazırladığı
kriterler olduğunu, ilk defa bu kriterler bu dönemde hazırlandığını,

Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanının atanması olayı ile ilgili iddialar hususunda; Bölümle
ilgili düşüncelerinin olduğunu, Bölüm başkanlığını başka bir öğretim üyesine verirse, tabii yasal
hakkı varsa, bölümü daha iyi noktalara getirebileceğini düşündüğünü, bu nedenle Sayın Hocasını
incitmeden böyle bir değişildik yapmayı düşündüğünü, burada kendisinin vicdanen bir karar
vermek istediğini, yasal yetkisi varsa, bunu kullanmak istediğini ve böyle bir değişikliği yaptığını,
eğer yasal yönden yanlış olduğunu, yönetmeliğe aykırı olduğunu bilseydi yapmayacağını, seçimde
her ne kadar hiç oy alamamışsa da Sayın Prof. Dr. Şükrüye Bilginer'i tercih ettiğini, bu atamayı
yapmayı düşünürken, üniversite avukatlarıyla görüştüğünü, atamayı bu şekilde yapabileceği
yönünde Danıştay kararı olduğunu kendisine söyledikleri için bu şekilde atamayı yaptığını,
mahkemeye gidildiğini, Samsun İdare Mahkemesi de bu içtihada ters karar vererek atamanın iptal
edilmesi yönünde karar verdiğini, yazı gelince, atamayı iptal ettiklerini ve görevi uhdesine aldığını,
daha sonra yeniden mahkemeye gittiklerini, bu defa onu da mahkemenin iptal ettiğini, Ondan sonra
da seçimi yaptırdığım, usulü çerçevesinde ve Ferhat Odabaşı'nı atadığını,

Bitki koruma bölüm başkanlığının 5 öğretim üyesinin talebi, bölüm başkanı Prof. Dr.
Osman Ecevit'in uygun görüşle talebi, yine fakülte yönetim kurulu üyelerinin talebi olmasına
rağmen, dekanlık yönetim kurulu gündemine araştırma görevlisi İzzet Akça'nın görev süresinin
ihtiyaç duyulduğu halde uzatılmaması iddiası ile ilgili olarak; kendisinin üniversitenin üst
yönetimin bir parçası olduğunu, 30 uncu maddeyle ilgili üniversite yönetim kurulunun bir prensip
karan aldığım, bu karan uygulamaya karar verdiklerini, karan yönetim olarak aldıklannı, Yasa,
yönetmeliğe de aykın olmadığını, bu karar gereğince görev süresini uzatmadıklarını,

Yönetmelikleri uygulamalan, bunlann dışına çıkmamaları gerektiğini, 33 üncü maddeye
göre usulün: "Bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul ya da personel müdürünün olumlu görüşü
üzerine Rektör onayıyla araştırma görevlisi kadrosuna en çok 3 yıl süreyle atanırlar." şeklinde
olduğunu, öğretim üyelerinin, bölüm başkanının talebi, ihtiyaç da olsa uzatma talebini yönetim
kuruluna sunmak zorunda olmadıklarım, keyfilik diye bir şeyin söz konusu olmadığını, fındık
projesini yürüten Celal Tuncer istemediği için durdurulduğunu, projenin orada yürütülmesini
isteseydi, yürüttürmeye çalışacaklannı, ama kendisinin istemediğini,

Ne Türkiye'de ne dünyanın hiçbir yerinde doktorasını bitiren herkesin doçent olmadığını,
doçentlerin de profesör olmadığım, yeni üniversiteler kurulduğunu, buralara bu anlayışla öğretim
üyeleri nereden bulunacağını. Herkesin Samsun'da birikmesinin mümkün olmadığım, Erzurum'da
yetişen bir sürü öğretim üyesinin, 2000-3000 kadar sayıda Türkiye'nin her tarafına yayıldığını,

Hangi yönetim olursa olsun, şu dönemde görev süresini uzatmama uygulamasını uygulamak
zorunda kalacağım, çünkü son yıllarda kadro sıkıntısının doğduğunu, bundan dolayı diğer yüksek
lisans ve doktora yapan elemanların da bu şeyden faydalanması gerektiği için de bu yola gidildiğini,
hangi yönetim olursa olsun bunu yapmak zorunda kalacağını, nitekim, ODTÜ, Hacettepe, Elazığ da
örneklerinin olduğunu,
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Fakültelerinde eğitim-öğretim daha önceden de olduğu gibi 33 üncü maddeyle görev
sureleri uzatılmayan arkadaşların fakülteden ayrılması sonucunda da o günden bugüne kadar
aksamadan devam ettiğini, hiçbir sorunlarının olmadığını, çalışmalarını artırarak devam
ettirdiklerini, her gün daha ileriye gitmek istediklerini,

18 geçici işçi çalıştırdıklarını, bunların çoğunluğunun arazide çalıştığını çok az sayıdakinin
ihtiyaç nedeniyle masa başında çalıştırıldıklarım, işçilerin sendikalı olduğunu,

Yurt dışında doktora yapanların doğrudan atanabileceklerini, Yasada "Doğrudan atanabilir"
diyor, yani "ilansız atanabilir" denildiğini,.

Kadrolaşmanın söz konusu olmadığını,

İfade etmiştir.

5. Prof. Dr. FULYA TANYERİ (Ondoknz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi eski
Dekanı)

14.12.2005 tarihli beyanında özetle;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde önce, Halk Sağlığı Anabilim Dalının

kuruculuğunu yaptığını, daha sonra İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzun süre çalıştığını,
Anabilim dalı başkanlığı yaptığım, Daha önceki devrelerde, yani, 1979-1980 devrelerinde fakülte
yönetim kurulunda çalıştığını, Doçentliğini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalında Profesörlüğünü yine İç Hastalıkları Anabilim Dalında aldığını,
Endokrinle özellikle ilgilendiğini, hâlâ Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı olduğunu,

Rektör Beyin kendisini 2002 yılında Tıp Fakültesi Dekanlığına atadığını ve 2005 yılma
kadar bu görevi yürüttüğünü,

Dekan olarak görevinin Rektörlükten gelen emirleri uygulamak hem üstüne olan
sorumluluğunu hem de tıp fakültesinin öğretim üyeleri arasındaki iletişimi sağlayarak öğretimi
düzenli olarak yürütmek, anabilim dallarının içerisindeki ahengin mümkün olduğu kadar en kısa
zamanda kurulmasını temin etmek şeklinde olduğunu, bu görevleri yerine getirdiğim,

Eğitimde büyük reform yaptıklarını, kendi dekanlığı sırasında başladığını, şimdiki genç
arkadaşlarının bunu yürüttüklerini, amaçlarının, tıp fakültesine çok daha iyi öğretim üyesi
yetiştirmek olduğunu, her türlü araştırma-geliştirmenin teşvik edildiğini,

Fakültelerinde herhangi bir huzursuzluğun bulunmadığını,
Bazı öğretim Üyelerinin başka yerlere döner sermayeden pay almamaları için

görevlendirildiği hususunun doğru olmadığını, eğitim öğretimin sağlanabilmesi için ihtiyaç gereği
ayırım yapılmaksızın fakültedeki bütün öğretim üyelerinin görevlendirildiklerini, cezalandırma
amaçlı görevlendirmenin söz konusu olmadığım,

Kardiyoloji Bölüm Başkanlığını önce kendi uhdesinde tuttuğunu, mahkeme kararıyla bunun
doğru olmadığım belirlenince bölümdeki öğretim üyelerinden birisini bölüm başkanı olarak
atadığını, bu atamanında mahkemece iptali üzerine seçim yaparak yeniden atama yaptığını, bunun
da iptali üzerine bölümdeki tüm öğretim üyelerinin katılımıyla yapılan seçim sonucunda bölüm
başkanını atadığını, bu işlemleri tesis ederken tamamen mahkeme kararlarına ve mevzuata uygun
hareket ettiğini,

Kardiyoloji merkezi olarak yapılan binanın çocuk kardiyoloji merkezi, çocuk hastalıkları
artı kardiyoloji olarak devam ettiğini, kardiyoloji merkezinin, çocuk hastalıktan merkezine
dönüştüğü konusunda bir bilgisinin olmadığını,

Tıp fakültesi anatomi anabilim dalında, aşağı yukarı 50 öğrenciye, gerçekte olması mümkün
olmayan dersler icat edilerek, gruplar halinde bütün öğretim görevlilerinin ders vermeleri temin
edilerek, devletin zarara uğratıldığının doğru olmadığını,
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Tıp fakültesi anatomi anabilim dalında, olgun kadın kalçası ölçüm uzmanı ölçülerinden
anlayan bir uzman alınıp alınmadığını hatırlamadığım,

Dekanlığı döneminde ne kadar soruşturma açtığım anımsayamadığını,
Birinci sicil amirinin tıp fakültesi dekanı olduğunu, öğretim üyelerinin ve buradaki sicil de,

YÖK Kanununun 4 üncü, 5 inci maddeleriyle uyumsuzluk gösterdikleri takdirde öğretim üyelerinin
sicillerine olumsuz yazı yazılabileceğini ve gerekçesiz de hiçbir sicile olumsuz yazılamayacağını,
tüm bu sicillerde gerekçeler gerekçelerinin zaten mevcuttur olduğunu,

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmaları sırasında 16.01.2006 tarihli beyanında özetle;

Kardiyoloji binası yapıldığı sırada, evvelki Rektör Osman Çakır zamanında herhangi bir
öğretim üyesine veya kendilerine hiçbir fikir sorulmamış olduğunu, oraya bir kardiyoloji binası
amacıyla bir temel atılmış olduğunu dekan olduğu sırada öğrendiğini, dekanlığı sırasında, yeni
anabilim dallan kurulduğunu, bu yeni anabilim dallanna da yer açmak durumunda olduklannı, pek
çok dalda da az yatağın bulunduğunu, yatak kapasitesini artırmak durumunda olduklarım, bu
nedenle rektörlüğün önerisiyle Dekanlık olarak, bir akademik kurul toplantısı yaptıklannı,
Akademik kurulda o an 150 civannda öğretim üyesinin olduğunu, bütün öğretim üyeleri davet
edildiğini, akademik kurula ve akademik kurulun gündeminde, bütün anabilim dallarındaki yataklı
kapasitenin artmlması tartışması bulunduğunu, birkaç öneri yapıldığını, bu önerilerden bir tanesinin
de, pediatrinin işgal ettiği büyük alanın boşaltılması ve yeni bir pediatri hastanesi oluşturulması
olduğunu, bunu da, kardiyoloji adı altında başlatılmış olan binanın, pediatri haline dönüştürülmesi
ve pediatri haline dönüştürüldükten sonra, oradan boşalan yataklann bütün anabilim dallarına
paylaştmlması şeklinde dile getirildiğini, bunu akademik kurula sunulduğunu, oylama yapıldığını,
oy çokluğuyla, buradaki binanın, üniversitemizin Tıp Fakültesinin daha elverişli bir şekilde
çalıştınlması amacıyla kullanılması için pediatri binası haline getirilmesi konusunda karar
verdiğini, akademik kurul kararını Rektörlüğe ilettiklerini, Dekanlığın ilk günlerinde, 2002
senesindeki ilk akademik kurullarından bir tanesinde bu işlem gerçekleştiğini, bu girişimler
doğrultusunda, zaten, bu binanın da, kardiyoloji değil, pediatrik kardiyoloji, pediatrik onkoloji ve
pediatrik hastane olarak yapılandınlması kararı çıktığını, şu anda da Pediatrik kardiyoloji ve
pediatri binası olarak kullanıldığını,

Derse girmediği halde ders ücreti alındığı yolunda öğretim üyelerine soruşturma açtığım,
Ömer KURU hakkındaki soruşturmanın kendisinden evvelki dönem de başlatıldığını, kendi
zamanında sonuçlandığım, bildirimsiz yurtdışına çıkma, artı, bildirimsiz yurtdışına çıktığı için,
haberdar olunmadığı nedeniyle kendisine ek ders ücretleri ödenmesi konulannda soruşturma
açıldığım, şimdiye kadar haksız bir soruşturma açmadıklannı,

Sayıştay denetçilerince yapılan tespitlerde, kendisinin de derse girmediği halde ders ücreti
aldığının belirlenmesi üzerine parasını geri verdiğini,

Dekanlığınız döneminde toplam açtırdığı soruşturma sayısının 40 civannda olduğunu,
Jürilerde Cem Kopuz ve Nihal tçten sürekli bulunmasının nedeni Profesör olarak jürilerde

görev almak zorunda bulunmalan olduğu, yani eğer bir bölümde profesör varsa, o jüride profesörü
görevlendirmek zorunda olduklan için görevlendirildiklerini,

ifade etmiştir.

6. Prof. Dr. Bilal DİNDAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı)

14.12.2005 tarihli beyanında özetle;
Samsun'a 1983'te geldiğini, 1988'e kadar İlahiyat'ta kaldığım, 1988'de Eğitim Fakültesine

kadrosuyla beraber geçtiğini, 1988*te profesör olduğunu, O günden beri Eğitim Bilimleri
Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştığını, 1985'te tlahiyat'ta bölüm başkam olduğunu, Daha
sonra Sosyal Bilimler Enstitüsünde müdür yardımcılığı ve müdürlük ve İlahiyatta dekan

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 5 8 -

yardımcılığı yaptığını, 1992'de, Mehmet Sağlam'ın YÖK Başkanı oluşundan sonra, yeni gelen
Rektör ısrarla Rektör yardımcısı olmasını isteyince bu görevi kabul ettiğini, Eğitim Fakültesi dekanı
ve Rektör yardımcısı olarak bir müddet çalıştığını, İki görev oldukça yoğun ve yorucu olduğundan
Rektör yardımcılığını bırakıp dekan olarak görevine 1996 yılına kadar devam ettiğini,

2000 yılında Rektör yardımcılığını tekrar mecburen kabul etmek durumunda kaldığını,
Şuanda üçüncü dönem dekanlık yaptığını,

Samsun Eğitim Fakültesinin, Eğitim Enstitüsünün devamı olduğunu,YÖK yasasının
çıkmasıyla beraber 1981'de fakülteye dönüştüğünü, Aşağı yukarı sekiz bölüm, onaltı tane
programın bulunduğunu, öğrenci sayısı ise 6 700 olduğunu,

Rektör yardımcılığı sırasında Öğrenci İşlerinin ve hukuk biriminin kendisine bağlı
olduğunu,

Bir kısım öğretim üyelerine kadro verilmemesi bunun yerine dışarıdan öğretim üyesi
alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını,

Sağlık Kültür Spor Dairesinin bütçesinin belli miktarda öğrencilerden alınan harçlardan
oluştuğunu, bu fasıldan yapılan harcamaların Öğrenci tşleri ile faaliyetlere bilimsel çalışmalara
genellikle yapıldığını,

Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptığını,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük, fakülte, enstitü, yüksekokullarına alınan uzman,

okutman, öğretim görevlisi ve benzeri gibi akademik kadrolara alman kişiler için Üniversitenin
belirlediği kriterlerin olduğunu, Profesör, doçent, araştırma görevlisi, yardımcı doçent için ilan
verdiğini, uzmanlar için verilip verilmediğinden emin olmadığıru.uzmanı Rektörlüğün aldığını,
yönetim kurulunda tartışıldığını,

Eş, dost, akraba kadrolaşmasının olmadığını, alınanlar arasında akrabalık bağanın
olabileceğini ancak alınan şahısların hepsinin belirlenmiş kriterlere uyduğunu, sadece akrabalık
bağı nedeniyle kimsenin alınmadığını, alınanların hepsinin bilimsel alanda rüştünü ispat etmiş
kişiler olduğunu,

Soruşturmacı olarak görevlendirildiği olaylarda soruşturmayı bizzat kendisinin yaptığını,
başka bir büronun oluşturulması iddiasının doğru olmadığını, sadece teknik konularda uzmanlardan
oluşan danışmanlarının bulunduğunu,

İfade etmiştir.

7. Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)

14.12.2005 tarihli beyanında özetle;
19 Mayıs Üniversitesine 1984'te girdiğim, 1992'de doçent olduğunu, 1998'de profesörlüğe

yükseltildiğini ve 2000 Kasımından itibaren de ilahiyat fakültesinde dekan olarak görev yaptığını,
Fakültede yaptığım çalışmaları herkesin gördüğünü, fakülteyi devraldığı dönemde, kız

öğrenci, erkek öğrenciyle kantine girmediğini, 23 Kasım 2000'den itibaren, başörtüsü dahil hiçbir
sorun yaşamadıklarını, İngilizce hazırlık bölümü açtıklarım,

Siyasî hiçbir amacının olmadığını, siyasî olarak bir kadrolaşmanın söz konusu olmadığını,
Keyfî lafım hiç hazmedemediğini, keyfî hiç yaşamadığım, hiçbir şey yapmadığım,
Üniversite camisinin herkese açık olduğunu sadece güvenlik kontrolünün olduğunu,
Doktorasını bitirmiş araştırma görevlileri ile ilgili görüşlerini raporlara yazdığını, 33 A' da

bu arkadaşların tutulmasının doğru olmayacağım, yardımcı doçentlik, başka çözümler
bulunabileceğini, bu nedenle görev sürelerinin uzatılmasının doğru olmadığını, görev süresi
uzatılmayan araştırma görevlilerinin yürüttüğü projelerle ilgili olarak ta herhangi bir kimse devlet
kademesinde görev yaptığı zaman, görevi bitince, demirbaşları teslim etmesi gerektiğini, bunun bir
kural olduğunu kendilerinin de bunu yerine getirmeye çalıştıklarını,

Fakültelerinde ders yükü olmayan hiçbir öğretim görevlisinin bulunmadığını,
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Göreve geldikten sonra Latince ve Farsça konusunda da uzman atanabileceğini
düşündüğünü, bu aşamada Farsça mezunu olarak bir bayanı atadıklarım, bu alanda fakültede
görevli başka arkadaşlarının olmadığını, okutmanın bulunduğunu,

Hiçbir biçimde, doktorasını bitirmeyen arkadaşını, başlamış veya bitirmeyen arkadaşını
yüksek lisans düzeyinde kadrosu için görevine son vermediğini,

Fakülte Senato temsilcisinin şu anda olmadığını yakında seçeceklerini, atanacak yeni
profesörleri beklediğini, mayıs ayından beri boş olduğunu,

İlahiyat fakültesi olarak, diğer ilahiyat fakültelerinden farklı olarak, alan seçmeli bölümler
oluşturduklarını, bunun senatodan geçtiğini, şu anda uygulamanın devam ettiğini, İmam hatiplik
alanı, hafızlık alanı gibi, dolayısıyla, Diyanet İşleri Başkanlığından, bizim öğretmen okullarında
olduğu gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı camilerinde de, bizim ilahiyat fakültesi öğrencilerinin staj
yapmasını sağladıklarını, bu staj nedeniyle, daha tecrübeli olan merkezden yöneticilerin, yöneticiye
bağlı olan arkadaşların katılımını sağladıklarını,

Bu devletin dekanı olarak ve kamu görevlisi, kamu görevi yapan bir kişi olarak, yasal,
vicdani ve etik açıdan, hiçbir kimsenin mağdur olmamasını isteyen ve herkesin de, ülkeye
kendisinden daha çok çalıştığına inanan bir insan olduğunu,

Beş senedir dekan olarak görev yaptığını fakültede 80-83 kişi olduğunu, beş yıllık
soruşturma dosyalarına bakılıp diğer ilahiyat fakülteleriyle karşılaştırıldığından sayısal açıdan çok
az olduğunu,

Diyanet'te görevli olarak hacca gittiğini, fakültede ders vermek üzere Diyanet İşleri
Başkanlığından çağırılan 8 kişilik ekip döneminde gittiğini,

Samsun tlahiyat Fakültesi Hizmet Gönüllüleri adı altında bir arkadaş grubunun olduğunu,
ancak kendisinin kesinlikle bağış toplamadığmı,

İfade etmiştir.

8. Prof. Dr. HUlya KÖPRÜLÜ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Dekanı)

21.12.2005 tarihli beyanında özetle;
22 yıl Hacettepe Diş Hekimliğinde çalıştıktan sonra, kendi isteğiyle, Ondokuz Mayıs

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık teklifini kabul ettiğini, yani, 1 Ağustos 2001 yılında
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Dekanlık görevine başladığını ve 4 yıldır da
orada başarıyla görevini sürdürdüğünü,

Dört yıl önce aldığı fakülteyi, halen ülkemizde lisans eğitimi veren 14 diş hekimliği
fakültesiyle karşılaştırdığında, güçlü yanlarının;

Bir; ülkemizde Avrupa Diş Hekimleri Birliği ve Avrupa Tıp ve Sağlık Meslekleri Eğitimi
Birliğine üye olan ilk ve tek fakülte olduklarını,

İki; Ondokuz Mayıs Diş Hekimliğinin, 2004 yılında oluşturulan müfredat komisyonunun
düzenli ve verimli çalışmaları, ulusal ve uluslararası toplantılara aktif katılımlarıyla edindiği bilgi
birikimleri, eğitim programımızın Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Resmî Komisyonunun öngördüğü
ölçütlere uygun hale getirilmesini sağlayarak diğer fakültelere örnek olduğunu, şu anda Türkiye'de
bu etkinleriyle ikinci sıradaki bir diş hekimliği fakültesi olduklarım, Herkesin yapması gereken
denklik açısından, değişim açısından, multidisipliner bir klinik açan tek fakülte olduğunu,

Üç; 2003 yılından bu yana yabancı dil hazırlık sınıfı ve ardından da sadece bir yılda
bırakılmayıp, fakültelerinde meslekî yabancı dil uygulaması da birinci ve ikinci sınıflarda devam
ettiğim,

Dört; fakültenin bilimsel dergisinin yılda üç sayıya çıkarılması, Türk tıp dizinine girmesi ve
ulusal hakemli dergi olması yönündeki başarılı çalışmaları ve meslekî olarak da sürekli diş
hekimliği eğitimi kredisi alması olduğunu,
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Beş; toplumsal ve hekim sorumluluğu gereği olan bölge halkının ağız diş sağlığının
iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı amacıyla oluşturulan toplum ağız diş sağlığı
komisyonunun üç yıldır gerçekleştirdiği birçok sayıdaki eğitim ve koruyucu uygulama
etkinliklerinde bulunduğunu,

Altı; çok önemsedikleri sağlıkta bütüncül davranmaya ömek olacak işbirliği yaptıklarını,
Sekiz; özellikle klinik öncesi tedavi, protez laboratuarları yoktu, derslikler, araştırma ve

bilgisayar laboratuarlarının geliştirilip iyileştirildiğini,
Dokuz; Yükseköğretimde kurumsal kalite değerlendirmesinin mutlaka olması gerektiğine

inandıklarından Ülkemizde tek resmî ulusal değerlendirme kurumu olan Türk Standartları
Enstitüsüyle gerekli çalışmaları başlattıklarını, Fakülteden 31 kişinin bu konuda kursu aldığını,
kalite birimi oluşturulduğunu,

On; Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan ve sürekli güncellenen ve iyileştirilen web sayfası
ile tanıtım aracı olarak hizmet sunduklarını,

Eğitim konusundaki tüm bu çabalarının sonucunda eğitim konusunda, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin bilmek aşamasından yapabilmek evresine geçtiğini,

Üniversitelerde çağdaş bir çerçeve içinde yetiştirilmesi planlanan lisans ve lisansüstü
öğrencilerin eğitim ve öğretimini yaptırdığımız özellikle henüz doktorasını almış ve yardımcı
doçent olmuş sayılan doçent ve profesörleri 3'e, 4'e katlayan kadronun eğitiminin en büyük eğitim
olduğunu düşündüğünü, Akademik kadronun şu anda 3 profesör, 7 doçent, 27 yardımcı doçent,
rakamlar birer ikişer son zamanlardakilerle değişmiş olabileceğini, yaklaşık öğretim üyesi ve diğer
öğretim elemanlarıyla 90 civarında akademik kadronun olduğunu,

Rektörlük seçimlerine çok az bir süre kala Diş Hekimliği Fakültesine öğretim üyesi
alındığım, 2-3 kişi alındığını, tüm Üniversitede ilanlar verildiğini,

Profesörlerin arasında Rektör seçilmesinin daha doğru olacağım, Doçentlerinde
olabileceğini ancak yardımcı doçentler olmaması gerektiğini,

Yardımcı doçentlik kadro ilanlarında özel şartlar konulduğunu,
Bioinformatik adı altında bir bilim dalının olmadığım, bunun bir konu olduğunu, ilanda da

bu konuda deneyimli ön koşulunun bulunduğunu,
Ankara'da hükümeti protesto yürüyüşü için imza sirküleri çıkarttığı, kararsız olardan

cumhuriyete sahip çıkmamakla suçladığı ve kadro konusunda tehdit ettiği ve Ankara'daki yürüyüşe
katılanlara araştırma görevlisi ve yardımcı doçent kadrosu verdiği, katılmayanlara ise kadro
vermeyerek veya başka türlü baskılarla cezalandırdığı iddialannın kesinlikle doğru olmadığını,

Profesör olduğu, 1993 yılında 39 tane yurtiçi 2 tanede yurt dışı yanımın olduğunu,
Fakültelerinde bir tek Periodonti Anabilim Dalında yeterli öğretim üyesi olmadığı için

doktora programının olmadığını, o nedenle, oraya 33'le alınan araştırma görevlilerinin olduğunu,
Bu araştırma komisyonunun sonucunda, gerçekten, üniversitelerde işini yapan, üreten,

paylaşan kişilerin gündemini böyle üzücü şeylerle işgal edecek az şeyler yaşanması umduğunu,
İfade etmiştir.

9. Prof. Dr. BEDRİ KANDEMİR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi eski Rektör
Yardımcısı)

21.12.2005 tarihli beyanında özetle;
Samsun Üniversitesine gittikten sonra burada profesör olduğunu, Samsun'da tıp fakültesi

kuruluşunda da hizmet verdikten sonra, aynı anabilim dalında, yaklaşık yirmi senedir görev
yaptığını, 2004 yılının Ekim veya Kasım ayma kadar yaklaşık dört buçuk sene süreyle Rektör
yardımcılığı görevini yürüttüğünü,

Ağırlıklı olarak öğrenci işleri konusunda tecrübeli olduğunu, Öğrenci işleri, inşaat
dairesiyle, yönetim kurulu ve senato işleriyle sağlık-kültürle ilgilendiğini,
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Hastanenin otomasyon ihalesi ile ilgili olarak; kredi sağlanamadığından, döner sermaye
imkânlarıyla yapabilir miyiz diye düşündüklerini ve o yolda bir ihaleye çıktıklarını, şartnameleri
birçok firmanın katılabileceği bir şekilde hazırladıklarını, hatırladığı kadarıyla ihalenin 1 600 bin
dolar ya da 1 trilyon 600 milyar ile Koç'un bir firmasının üzerine kaldığı, onaylamak için gerekli
makamlara gittiklerini, fakat sonra bu firmanın yasaklı olduğunun ortaya çıktığını, yasaklı olduğu
için, ihalenin olduğu gibi iptal edildiğini, ondan sonra, ihale aşamaları, yeniden başlamak
üzereyken kendisinin görevden ayrılma durumunun oluştuğunu, dolayısıyla ondan sonraki ihale
hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını,

Daha sonra tekrar yapılan ihalenin pahalı olduğunu söylemek için, ikinci ihalenin de
şartnamesini bilmek gerektiğini, ancak birinci ihale hakkında her türlü sorumluluğun kendisine ait
olduğunu,

Konuk evinin gelirlerinden Sosyal Sigortaya, 50'şer milyar taksitlerle üç taksit 150 milyar
lira ödenmesi konusunda bilgisinin olmadığını,

Oğlu Hasan Kandemir'in Kavak Meslek Okulunda İnşaat mühendisliği alanında öğretim
görevlisi olduğunu, 2002 veya 2003 yılında buraya girdiğini,

Kardiyoloji merkezi inşaatında yapılan tadilatlarla ilgili fazla bilgi sahibi olmadığını, ancak
bildiği kadarıyla tadilat tamirat işinin denildiği gibi büyük yıkımlar filan olmadığını, ilgili devlet
birimleriyle de ilişkiler kurularak tadilat için izin alındığım bildiğini, kendisinin net hatırladığı
şeyin bu yönde üniversite yönetiminin bir karar aldığını ve bunu da ilgili mercilere ileterek, ilgili
mercilerle ilişki halinde bu tadilatın yapıldığını, şu anda kardiyoloji bölümünün bölgenin ihtiyacım
karşıladığını,

Soğutma sisteminin iki alana yapıldığını, biri hastaneye biri de ameliyathane ve yoğun
bakım kısımlarına yapıldığım, her ikisinin de bitirildiğini bir tek kuruş devlete zarar verdirmediğini
öyle bir şeyin altına da hiçbir zaman imza atmadığım,

Üniversitenin Ankara'da irtibat bürosunun olduğunu, buradaki harcamaların öğrenci
harçlarından oluşan bu fondan karşılandığına dair iddialarla ilgili net bir bilgisinin olmadığım,

İfade etmiştir.

10. Prof. Dr. Tayyar CANTÜRK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama
Araştırma Hastanesi Başhekimi)

21.12.2005 tarihli beyanında özetle;
23 Eylül 1987 tarihinden itibaren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji

Ana Bilim Dalında yardımcı doçent olarak görevimi sürdürmeye devam ettiğini, 1995 yılında
doçent olduğunu, son üç yıldır da, profesör kadrosunda bulunduğunu, Ağustos 2000'den itibaren,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Araştırma Merkezinde Merkez Müdürü ve
Hastane Başhekimi olarak çalıştığım,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 1986 yılından bu yana halihazırda
Merkez Kurupelit Kampüsünde bulunduğunu, hastanecilik hizmetinin orada verildiğini, bu süre
içinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Araştırma Merkezinde altyapı
çalışmalarım yaptıklarını, poliklinik hizmetlerimizi şehirde, 3 500 metrekarelik bir alanı kiralayarak
döner sermaye imkânlarıyla, orada da verdiklerini, tamamen, bütçe uygulama talimatlarına uygun
olarak bu hizmetlerine devam ettiklerini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi hastanesinin, bölge hastanesi
olarak hizmet verdiğini, 900 yataklı bir hastane olduğunu, yakında da 1 100 yatak kapasitesine
çıkarılacağını, dolayısıyla da, 1986 yılından itibaren gelen bu süreç içinde, hastane hem teknolojik
hem altyapı olarak bir hayli yıprandığını, önce altyapıdan başlamak üzere, akla gelebilecek
kanalizasyon sistemleri, tüm pencereleri, hastanenin camlarım PVC sistem denilen, sistemle
değiştirdiklerini ve yüzde 40 oranında yakıt tasarrufu yaptıklarım, Daha sonra, 2 000 metrekarelik
bir alanda, şu anda Türkiye'nin en kapsamlı ve en donanımlı acil servisi diye tanımlanabilecek bir
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acil servise hastaneyi kavuşturduklannı, yoğun bakım ünitesini elden geçirdiklerini, üç bölüm
halinde yoğun bakım ünitesi yaptıklarını, fakat hemşire yetersizliği nedeniyle, sadece bir bölümünü
faaliyete geçirebildiklerini, en son 16 Aralık 2005 tarihinde şehirde, 7 katlı bir binada Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Vakfının binasının döner sermaye imkânlarıyla kiralanması sonucunda, burada
diyaliz ve onkoloji hizmeti vermeye başladıklarını,

2000 yılında göreve başladıklarında, döner sermaye bütçesinin 15 trilyon civarında
olduğunu, şu anda ise 138 trilyonluk bir bütçeye büyüklüğüne ulaştıklarını, hastaneyi otomasyon
sistemine geçirdiklerini, otomasyon sisteminin bu sene sonunda veya önümüzdeki aylarda tamamen
bitmiş olacağım,

Göreve geldikten hemen sonra hastanenin 500 yatağım değiştirdiklerini,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 600 kişi görev yapmakta olduğunu,

(Asistan, öğretim üyesi, tüm kadrolu elemanlar, müstecir firmaların elemanları vs ile birlikte)
Hastanede yapılan bir temizlik ihalesi sonucunda bir takım iddiaların yargıya intikal ettiğini

bu nedenle bu hususlarda yorum yapmak istemediğini,
Döner sermaye ödemelerinin ayın 3'ünde ödendiğini, bankayla yapılan protokol nedeniyle

bu tarihte ödendiğini, bunun karşılığında bankadan promosyon almadıklarım, Daire Başkanlarının
döner sermayeden pay aldıklarım,

İfade etmiştir.

11. Nazım ALKAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreteri)

28.12.2005 tarihli beyanında özetle;
Öncelikle burada beraber çalıştığı bir memurunun bulunduğunu, komisyonda raportör

olarak görevli olduğunu duyduğunu, kendisinin onunla mahkemelik olduğunu, bu şansın kendisi
hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu arz etmek istediğini, bu nedenle de söz konusu
arkadaşının taraf olduğunu zannettiğini, komisyonda, daha önce sicilini doldurduğu memurunun
görevli olmasından rahatsız olduğunu, bunu belirtmek istediğini,

1978 yılında kurucu Rektör Sayın Prof. Dr. Tahsin Tuncalı'nın daveti üzerine çalıştığı
Sayıştay'dan ayrılarak Üniversiteye geçtiğini, 1986 yılında Mehmet Sağlam'ın döneminde
üniversite genel sekreterliği görevine atandığım, daha önceden de daire başkanlıkları görevlerini
yaptığını, 1986 yılında milletvekili seçimine katılmak için istifa ettiği 1999 yılına kadar genel
sekreterlik görevini sürdürdüğü, daha sonra seçilemeyince geri dönmek istediğinde dönemin
rektörü tarafından genel sekreterlik görevinden başka bir göreve atandığını, bu konuda açtığı davayı
kazandığını, buna rağmen kadrosu genel sekreter olmasına rağmen kendisine hiçbir görev
verilmeden bir odada oturtulduğunu, yargı süreci sonucunda Danıştay tarafından Genel Sekreter
olarak atanması gerektiğine karar verildiğinde Rektörün değiştiğini o tarihten beri de Genel
Sekreterlik Görevinin devam ettiğini,

Daha önceden Üniversitede Avukat alarak çalışan Yaşar Baş'la ilgili iddiaların doğru
olmadığım,

Memuriyet hayatı boyunca sicilinin hep çok iyi olduğunu, sadece 1999 yılında sicilinin
bozulduğunu, bu konuda da yargıya müracaat ettiğini ancak davanın aleyhine sonuçlandığım,

Görev yaptığı süre içerisinde bütün yargı kararlarının uygulandığım,
Maliye Bakanlığının 20.7.2005 tarih ve 051 sayılı inceleme raporunda 4 üncü maddesinde,

üniversite ile Der-Sağlık İş Sendikası arasında yapılan sözleşmenin yasal olmadığı ve bu bağlamda
protokol hükümlerine dayalı olarak yapılan ödemelerin geri alınması gerektiği şeklindeki iddiaların
Sayıştay'a intikal ettiğini buradan çıkacak sonuca göre hareket edeceklerini,

Uzman kadrosunun nasıl atanılacağım 2547 sayılı Yasanın düzenlediğini,
Temizlik ihalelerinin döner sermaye tarafından yapıldığım, kendileriyle bir ilgisinin

bulunmadığım,
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2003 yılında yapılan ve Samsunspor A.Ş'de kalan et ihalesinde bütün yapılan işlemlerin
hukuka uygun olduğunu, bugüne kadar da ihaleyle ilgili bir şikâyetin mevcut olmadığını, olsaydı
yargıya intikal edeceğini, yargının da gereğini yapacağını,

Üniversite camiine girişler hususunda genel sekreterin hiçbir rolünün olmadığını, ancak
idari yönden, güvenlik yönünden sorumluluklarının olduğunu, güvenlik amacıyla da camiye
gidişlerde bir takım önlemlerin alındığını, bunun vatandaşın camiye gidişini veya camiden
yararlanmasa izin verilmediği şeklinde anlamamak gerektiğini,

Komisyonda ifade veren Nermin Günsan hakkında ifadelerinin gazetelere yansıyan kısmıyla
ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, bunun idareciler olarak görevleri
olduğunu, yargının da bu konuda en doğru karan vereceğine inandığım,

Omtel Oteli ile ilgili her şeyin statüsünde gittiğini, usulsüz herhangi bir harcamanın
yapılmadığını, Uluslararası müsabakaya yetiştirilmesi için normal inşaatın devam ettirildiğini, fazla
en ufak bir ödemenin olmadığını,

Kendisi ile ilgili davada, lehine tanıklık yapanların görevlerinde süratle yükseltildikleri,
aleyhinde ifade veren, tanıklık yapanların ise, bunun tam tersi olarak cezalandırıldığı tarzında bir
iddiaların kesinlikle doğru olmadığını,

İptal ettikleri yuvarlak olarak 3-4 tane ihale olduğunu, Kamu thale Kurumunun iptal ettiği
ihale bilemediğini, ihalede 40 günlük süreyi ilan, gidip gelme sürecinden dolayı kazanamadığını,
bir yıllık ihale için ihaleye çıktıklarım, her yılın sonunda bu işlemin başladığını, her malî yılın
sonunda, bu işlemlerin bir ay önceden 11 inci ayda, 12 nci ayda başladığım, araştırma uygulama
hastanesinin doktorların dışında tümünün izin ve sicil amiri olduğunu, Kütüphane Daire
Başkanlığı, 19 Mayıs Üniversitesinin tıp fakültesinin tüm periyotlarını yurtdışı periyotları
olduğunu, bütün onların alımlarının Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından yapıldığım ve
üniversite yönetim kurulu kararıyla da görevlendirildiğini,

Davacı Kardiş A.Ş.'e 48 milyar mahkeme kararıyla bir ödeme yapılıp temyiz edilmeme
nedeni olarak Sayıştay Genel Kurul karan olduğunu, bu ödemede avukatlık ücreti ödemediklerini,
avukatlık ücretini, ileride doğabilecek, en azından bir senelik müteahhit alacağını, bir de yargıya
gittiği zaman o parayı faiziyle birlikte üniversiteden alacağı için hukukçularının temyize
gitmediklerini, Hazine menfaati olduğunu, bunun da dayanağının Sayıştay Genel Kurul kararı
olduğunu ancak Sayıştay Genel Kurul kararını hatırlamadığım, kararın genel bir karar olduğunu,
karann belki de daire karan olabileceğim,

(12.12.2002 tarihinde bir ihale ile ilgili olarak; keşfin yüzde 30'u üzerinden yapılan işlerin
taahhüdün ayrılmaz bir parçasını teşkil ettiği, inşaat için zaruri olduğu ve müteahhit tarafından da
yapılmış olduğunda, bu bedelin ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde, haksız iktisaba gidilmiş
olunacaktır. Bu nedenle meydana gelecek olan ihtilafın mahkemeye intikalinde, davanın
üniversitemiz aleyhine sonuçlanacağı kuvvetle muhtemel bulunduğundan denilerek düzenlenecek
ek sözleşme çerçevesinde mahkeme olmadan müteahhide 25 milyar küsuratın ödenmesi hususuna
ilişkin soruya) Bütün birimlerin ilgili daire başkanlıklarının bu tip yazışmaları üniversite genel
sekreteri adına yaptığını kendisinin imzayı attığını, imzasının arkasında olduğunu, yani, bunu
söylerken, teknik yönden, İnşaat Dairesi Başkanlığının bu yazıları hazırladığını, kendisinin Yapı
İşleri Teknik Daire Başkanlığında veya İdarî Malî İşler Daire Başkanlığında yapılan, başlıklı
kâğıtları, o arkadaşlarına inandığı için getirilen her evrakı imzaladığını,

Gülbin Özkan'ı tanıdığını, (16.10.2005); iki ay önce üniversiteye uzman atandığını, Orta
Karadeniz Bölgesinin en büyük hastanesi ve en büyük üniversitelerinden birine sahip olduklannı,
Buraya, halkla ilişkilerle ilgili Bursa'da, İstanbul'da çalışmış bu kızın atandığım, kendilerinin de
gerçekten üniversitelerinde halkla ilişkilerle ilgili böyle bir uzman arkadaşa ihtiyaçları olduğunu,
mesela, geçen üst düzeyden bir trafik kazası olduğunu, bu arkadaşı hemen çağırdıklanm, o kişilere
yol gösterdiğini, hastanede gidilecek yerlere; yani, üniversitenin, halkla ilişkiler, hastane kısmının
ve şu anda da, ayrıca, Samsunda, polikliniklerinde -Samsun'da bir şehir polikliniği açtıklarını- arü,
hemodiyaliz ünitesi, onkoloji servisini de bundan bir on gün önce açtıklarını; buralarda bu
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arkadaşın, bir üçgen şeklinde, hem kampüsde hem hemodiyaliz ünitesinde hem de şehir
polikliniğinde bu görev yaptığını, bu kişinin 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (e)'ye göre
alındığını,

Oğluyla gelininin üniversiteye alındıklarını,
1990 yılında, rektörün Mehmet Sağlam olduğunu, Merzifon Meslek Yüksekokulu için

Amerikan Kolejinin tahsis edildiğinin, tadilatım bir müteahhit aldığım, müteahhidin kontrolörü
olan Süha Kaba'nın, Merzifon Meslek Yüksekokulunun inşaat kontrolörü, o müteahhidin
kooperatifine girerek kooperatifinden ev aldığını, bunun mahkeme kararlarıyla tespit edildiğini,
kontrolörün üniversitenin kontrol teknisyeni olduğunu, Süha Kabanın, Alaçam Belediyesinde fen
işlerinde çalıştığını, kendilerinin hukuk müşavirliğinde de, söylemediğini, onu kanunun 13/B
maddesine göre rektöre önerdiğini ve hemen görevden aldığını, ve hukuk müşavirliğine aldığını,
orada Azize Ekinci diye de bir hukuk müşaviri olduğunu, Azize Ekincinin de; 2547 sayılı Kanunun
35 inci maddesine göre, mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir personel nedeniyle
hukuk müşaviri hakkında soruşturma açtığını, çünkü, Personel Dairesinin hukuk müşavirine, bunun
mecburi hizmetten doğan borcunu tahsil edin dediğini, böyle olunca, Azize Hanım hakkında
soruşturma açtığını, soruşturma açınca aralarında husumet olduğunu, Süha Kaba'yı da İnşaat
Dairesinden aldığını, ikisi bir araya geldi mi, adlarının rüşvetçi olduğunu, adının rüşvetçi olduğunu,
bunun onurunu çok zedelediğini, Azize Hanım'ın bu cezanın kaldırılmasıyla ilgili İdare
mahkemesine gidince, kınama cezası verdiğini zannettiğim, 1990'dan 1996'ya geçilirken, Azize
Hanımın dilekçesinde, idare mahkemesinin kendilerine gönderdiğini, genel sekreterin rüşvet
dedikodulanyla... hemen rektörlük makamına bir dilekçe yazdığım, idare mahkemesinin
layihasında hakkında böyle bir rüşvet dedikodusu olduğunu, bunun araştırılmasını istediğini,
hayatında bir defa kendini ihbar ettiğini, soruşturmayı Genel Sekreter, Azize Hanım, Süha Kaba
hakkında istediğini, bunun bir dedikodudan ibaret olduğunu, Azize Hanıma iki yıl maaştan kesme
cezası verildiğini, disiplin soruşturmasının da olduğunu,

1999 yılında milletvekilliği seçimine girdiğini, yine böyle bir dedikodu, Türkiye
Gazetesinde rüşvet dedikodusu diye çıktığını, hemen yargıya gittiğini, yargıda Osman Çakır
Hocanın yargılanmasına çıktığını, cumhuriyet savcılığının YÖK'e gönderdiğini, ondan sonra
takipsizlik karan verildiğini, dönemin rektörünün bunu hazmedemediğini, bir üst mahkemeye itiraz
ettiğini; takipsizliğin savcının dava açmamasından olduğunu, dava açıldığını takipsizlik karan
verildiğini, Rektörlüğün takipsizlik karanna itiraz ettiğini, Yaşar Baş'ın avukat olduğunu,
takipsizlik kararının yargılanmasına karar verdiğini, takipsizlik karanna ve neticede rüşvetten
beraat ettiğini yazdığını, 2. Ağır Ceza Mahkemesinde olduğunu, rüşvetten beraatına, borç
alabileceğine, onun da beş yılı doldurduğundan dolayı zamanaşımından dolayı ortadan
kaldınlmasına karar verildiğini, zamanaşımı olduğu için kabullenemediğini, yeniden yargılanmak
için gittiğini, bu olaydan ötürü bütün gazetelerden şakır şakır para aldığım,

Bir şey daha bu konuda anlatmak istediğini, 1998 yılında Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına Nazım Alkan rüşvet aldı diye bir mektup yazıldığını, hayatında 1999 yılına kadar
mahkemenin kapısını bilmediğini, Savcının Müteahhit Osman Aktürk adında birisini tanıyor
musun, diye sorduğunu, hayır tanımıyorum dediğini, yanlış bir adres, yanlış bir isimle olduğunu,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini, buradan da takipsizlik karan aldığını,

Trilyonlann altına imza attığını, ikinci el bir Citroen marka arabası olduğunu, lojmandan
çıktığı zaman kirada oturacağını, babasına ait bir istasyonunun, hanımına ait bir şirketin
bulunduğunu, değerinin ise 125 000 000 lira olduğunu,

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmaları esnasında 16.01.2006 tarihli beyanında özetle;

Önceleri temizlik hizmetlerinde Maliye Bakanlığından almış olduklan vizelerle işçi
çalıştırdıklannı, 900 hemşiresi olması gereken bir hastanede şu anda 350 tane hemşire olduğu
bununda yetersiz olması nedeniyle şimdi temizlik hizmetlerindeki Maliye Bakanlığının vizeli
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işçileri hemşirelere kullandırdıklanru, vizeli kadroları hemşirelere kullandırdıkları için, bu sefer
şirketle diğer personeli çalıştırdıktan, yani vizeli olan temizlik elemanları kadrolarım hemşirelere
kullandıklarını, temizlik işlerini yapan hizmetliler, hastabakıcıların yüzde 30'unun üzerindekilerin
emekli olduğunu, bu nedenle de sayımn arttığını,

Maliye Bakanlığının 20.7.2005'te yaptığı ve üniversitede yetkili olmayan bir sendikayla,
üniversitenin protokol imzalamış olması hususundaki inceleme sonucunda bunun yasal olmadığı
kanaatine varılarak 200 milyar liranın üzerinde bir fazla ödemenin geri alınması gerektiğinin ifade
edildiği raporun üniversite genel sekreteri olarak ellerine geçmediğini,

Samsun'da, Ordu'da, Sinop'ta, Amasya'da çalışanların SSK'ya bildirimde, kusur, eksiklik,
hata dolayısıyla kurum olarak ceza ödemek zorunda kaldıklarını bildiğini ve ilgililer hakkında
soruşturma açtırdığını, eğer orada kamunun zararı varsa ilgililere de rücu ettiklerini,

Bir ihalede, Naci Pınar, ihale işlerinden sorumlu bir üniversite personeline, 100 milyar lira
verdiği, ihaleyi alacağı, Rektör Beyin söz verdiği şeklindeki iddia ile ilgili hiçbir bilginin
olmadığını,

Samsunspor yönetim kurulunda başhekimin olduğunu,

İfade etmiştir.

12. Prof. Dr. Ertuğrul BAYRAKTARKATAL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör
Yardımcısı

04.01. 2006 tarihli beyanında özetle;
Hacettepe Üniversitesinden 3 Mart 2003 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesine geldiğini,

şu anda da bir yıldır Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Rektör Yardımcılığı görevini sürdürdüğünü,
Görevinin Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Tıp ve Sağlık Bilimleri dışında bütün

fakültelerden sorumlu Rektör Yardımcısı olduğunu, Bir de Üniversitesinin Samsun'la ilişkilerinden,
özellikle Samsun sanayi işbirliği, Samsun kültürel işbirliği gibi konularından sorumlu olduğunu,

"Üniversitede trilyonluk matbaanın olduğu, bu trilyonluk matbaaları varken dışarıya işler
verdikleri, Üniversiteyi ve kamuyu zarara uğrattıkları" şeklinde iddiaların olduğunu;

Matbaanın 1984 yılında çeşitli fakültelerden toplama bağış makinelerle işe başladığını, çok
yüksek maliyet gerektirdiğinden 84 yılından bu zamana geliştirilmediğini, bu matbaada renkli ve
büyük baskı yapamadıklarını, Üniversitenin renkli baskı yapan bültenlerinin dışarıda bastırmak
zorunda kaldıklarım, buna rağmen matbaada basılabilecek ne varsa onu basarak matbaayı işler
halde tuttuklarını,

Ancak kendi matbaalarında basamadıklan materyalleri örneğin kendi haber bültenlerini
Samsun'da dışarıdaki bir matbaada bastıklarını (Halk Matbaası), yine Ondokuz Mayıs
Üniversitesinin 30. yıl projelerinin Alp Ajans tarafından bastırıldıklarını, bu basımları tamamen
teklif, ihale usulüyle kamuoyuna açık biçimde, yasaların, kuralların uygun gördüğü biçimde yapıp
ona göre işlerini yürüttüklerini, kendilerinin de üniversitede tam teşekküllü bir matbaa istediklerini,
fakat ikinci el makine alamadıklarından bunun çok yüksek maliyetler gerektirdiğini (3,4 milyon
dolar), dolayısıyla matbaa ile ilgili basında çıkan haberlerin yanlış olduğunu,

Mahallî basına ya da ulusal basına abonelik yoluyla astronomik rakamlar ödenmesinin söz
konusu olmadığını, gazete alıp gönderecekleri birimlerinin 40 küsur birim olduğunu dolayısıyla 40
küsur için günlük 1 tane aldıklarını, "her ay 10 000 adet öğrenci gazetesi alındığı" şeklinde bir
bilgisinin olmadığını, Öğrenci gazetelerinin olduğunu fakat bunu yılda bir defa çıkardıklarım, her
ay Öğrenci Gazetesini çıkaramayacaklarını, böyle güçlerinin olmadığını dolayısıyla bu bilginin
yanlış olduğunu, Öğrenci Gazetesini bastıkları zaman bol basıp öğrencilere dağıttıklarını, bunu
kendi matbaalarında basamadıklarını,
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Bir yıllık Rektörlük Yardımcılığında gördüğü kadarıyla, Üniversitenin kendini belli
standartlar içinde, belli kurallar içinde yöneten, bu kuralları daha açık, daha saygın ortaya koymak
isteyen bir kurum olduğunu,

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulundaki bütün sınavların kaydedildiğini, sınav sırasında,
kapalı spor salonunda yapılan sınavlarda büyük televizyonlar aracılığıyla halka, velilere, diğer
öğrencilere açık olarak sınavların yapıldığını, demek ki üniversitede bu sınavlarda objektif
değerlendirmeler yapmak üzere önlemlerin alındığının gözüktüğünü, üniversitenin son derece
kendini derli toplu, kurallara uyarak, açık ve net yönettiğini,

Araştırma görevliliği sınavlarıyla ilgili olarak en son aldıkları bir karara; İlgili ana bilim ve
ana sanat dalından bir kişi, dekan veya dekan yardımcısının başkan olduğu jüriye bir de yönetim
kurulunun seçtiği üçüncü bir üye atanıp ve bunlardan alanlarıyla ilgili LES puanının yüzde 6O'ı,
lisans not ortalamasının yüzde 20'si, yabancı dilinin yüzde 20'si ve jüri mülakatından alınacak
puanın yüzde 20'sini koyduklarını, yani son derece objektif olmaya çalışan ve objektif olmak için
çok ağır kriterler koyan bir üniversiteyle karşı karşıya olduklarını, oysa sanki Üniversitede hiç
doğru bir iş yapılmıyormuş gibi gösterildiklerini, bu kriterlerin 1 Eylül 2005'ten itibaren her türlü
fakültede aynen uygulanmakta olduğunu, bir öğrencinin eğer LES puanı düşükse, not ortalaması
düşükse, bitirme notu ortalaması düşükse, mülakattan ne kadar yüksek puan verilirse verilsin onu
atayabilmenin çok zor olduğunu,

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin gerçekten bölgesinde öncü olmak isteyen sanayiyle işbirliği
yapmak isteyen, bunlar için önlem alan, örneğin TEKMER'İ kuran, Teknopark için kuruluma
başlayan, SABEK'le ortaklık yapan ve devletin öngördüğü 2023 vizyonuna uygun bir üniversite
olmaya çalıştığını,

OMÜ'nün Ankara'daki irtibat bürosunun gece yatılabilecek, kalınabilecek bir yer olduğunu,
bir personeli ve bir aracının olduğunu, öğretim üyeleri ve görevlilerinin geldiklerinde burada
kalabildiklerini,

Buradaki aracın tam olarak ne işe yaradığım bilmediğini, ama üniversiteden Ankara'ya
evrak gönderildiğinde bu evrakların yerine zamanında gitmesi, YÖK'e gitmesi için aracın
kullanıldığını düşündüğünü, araç tahsisinin çok eski zamandan beri devam ettiğini, buraya gelen
öğretim üyelerinin bu araçları kullandığına ilişkin bir bilgisinin olmadığını, herhangi bir öğretim
üyesinin de, herhangi bir aracı istediği gibi kullanamayacağım, bunun bir koşula bağlı olduğunu,
üniversitedeki bütün uygulamalarının da böyle olduğunu,

İfade etmiştir.

13. Prof. Dr. Osman ÇAKIR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi eski Rektörü )

04.01.2006 tarihli beyanında özetle;
1983 yılında yardımcı doçent olarak Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde öğretim

üyesi olduğunu, 1992 yılında, üniversite rektörlüklerine rektörlük adayı seçim sisteminin geldiğini,
YÖK Başkanı Doğramacı'nın bu seçim sistemini tasvip etmediği için YÖK Başkanlığı görevinden
ayrıldığını, çünkü üniversitelerde rektörlük seçimlerinin üniversitelere zarar vereceği görüşünde
olduğunu, sonuçların, Doğramacı'yı haklı çıkardığını,

Doğramacı istifa ettikten sonra, o zamanın Cumhurbaşkanın rektörleri olan Mehmet
Sağlam'ın YÖK Başkanlığı görevine getirildikten sonra boşalan üniversite rektörlüğü için yapılan o
dönemdeki seçimlerde kendisinin de rektör adayı olarak seçime iştirak ettiğini, Sonuçta,
kendisinden daha az oy alan, ama, Sayın Sağlam'in yardımcısı olan, o zamanki Çocuk Sağlığı
Profesörü Naci Güneş'in rektör olarak atandığını, 1992-1996 yıllan arasında Naci Gürses'in
rektörlük yaptığını, o döneminin sonunda da, yine yapılan rektörlük seçimlerinde tekrar aday
olduğunu, 1996 yılında üniversitede yapılan rektörlük seçimlerinde birinci sırada yer aldığını. O
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tarihteki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından da rektör olarak atandığını, 1996-2000
yıllan arasında görevi yürüttüğünü, Teslim aldığı üniversiteyle, 2000 yılında teslim ettiği üniversite
arasında, çok bariz farklar olduğunu,

2000 yılında yapılan seçimlerde çok büyük oy farkıyla yine birinci olmasına rağmen,
üçüncü sırada 71 oy alan Ferit Bernay'ın bundan birkaç ay önce Cumhurbaşkanı olan Sayın Ahmet
Necdet Sezer tarafından rektörlük görevine atandığını ve o tarihten sonra, üniversitede ancak iki yıl
kalabildiğini, 2002 yılında emeldi olarak, genç yaşta mesleğini ve üniversiteyi terk etmek
durumunda kaldığını, •

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kamuoyunda yıpratılmasını, kamuoyunda hırpalanmasını,
zarar görmesini, yanlış bir şekilde gündeme gelmesini, doğru bulmadığını,

Türkiye'de üniversitelerde seçim yapılmasının son derece yanlış bir uygulama olduğunu, Üç
defa seçime katılmış, bu üçünden birinde atanmış, ikisinde kendisinden az oy alan kişiler atanmış
bir rektör olarak ve Türkiye üniversitelerini ve gelişmeleri çok yakından takip eden birisi olarak
söylediğini, bunun seçim değil, seçim olmadığını, çünkü hiçbir zaman, kendi seçmenini kendinizin
atadığı bir sistemin seçim sistemi olamayacağım, dolayısıyla, bunun kadroların verimli
kullanılmasına en büyük engel olduğunu, insanoğlunun ister istemez kendisini tercih edebilecek,
kendisiyle uyum içerisinde çalışabilecek kişiyi tercih ettiğini,

Artı, bu sistemde rektörlerin yetkilerinin fevkalade fazla olduğunu, dolayısıyla böyle bir
sistemde böyle bir seçimin hiçbir anlamının ve öneminin olmadığını, hem bu sistemde rektörün
yapmış olduğu tasarruflarla birçok insana bir makam ve mevki kazandırıldığı, yani, bir
üniversitede, tamamen rektörün tasarrufunda yaklaşık 100'e yakın kişinin belli görevlere
getirilebildiğini, dekan, bölüm başkam, şuranın müdürü, buranın müdürü, şu yönetim kurulu üyesi,
şu senato üyesi gibi her ne kadar bunların birçoğunda seçim kademeleri varsa da çoğunda da,
bunların etki edilebilir mekanizmalar olduğunu,

Ayrıca bu sistemin kamplaşmalara yol açtığını, üniversitenin kendi işini bırakıp her seçim
döneminde kampanyalar, hediyeler, kitapçıklarla meşgul olduğunu,

1996 yılına kadar öğretim üyesi atanmasıyla yetkili hiçbir görevde bulunmadığını, buna
rağmen rektörlük seçiminde birinci olduğunu, bu şartlarda bile birinci olduysa, rektörlük
sonucunda, dört yıllık rektörlüğünün sonunda, zaten bu hizmetlerle çok daha fazla oy alabileceğini
düşündüğü için oy kaygısıyla atama yapmadığım,

Ferit Bernay'ın atanmasından sonra, Samsun'da yapılan eylemlere doğrudan veya dolaylı
olarak katılmadığım, yakınlarının, arkadaşlarının katıldıklarını ama bizzat, fiilî olarak bunların
içinde yer almadığım,

Bu sistem içerisinde, bu sistemin zorladığı şartlardan kendisini ayıklayıp da saf bir anlayış
içerisinde gitmenin çok büyük bir fedakârlık gerektiren bir durum olduğunu, bunun çok kolay
yapılabileceği kanaatinde olmadığını,

Mevcut YÖK sistemi, iyi bir yönetici için fevkalade uygun bir sistem olduğunu; ama, kötü
bir yönetici için de fevkalade kötü bir sistem olduğunu,

Bu sistemde de olsa; bir tecrübe ve olgunluk süreci geçirmiş ve hayata, yaşama, dünyaya
bakış açısından bazı şeyleri hazmetmiş, insanları sevmeyi, insanlara karşı davranışlarını iyi kurmayı
becerebilen bir kişinin çok güzel hizmetler verebileceğine inandığını ama belki, birtakım yetkilerini
kurumlara, kurullara dağıtarak, daha fazla demokratik işleyişe önem vererek, zor durumlarda kendi
inisiyatifini kullanma yeteneğini de göstererek iyi şeyler yapabileceğini, Fakat sistemin kesin bir
itaat öngördüğü, Dekanların, bölüm başkanlarının ve öğretim üyelerinin, bir üsttekine kesinlikle
itiraz etmemek zorunda oldukları çünkü her türlü özlük haklarının buna bağlı olduğunu,

Bir kişi yardımcı doçentse doçent olduğu zaman kadroya atanmasının, doçentse
profesörlüğe yükseltilmesinin, tamamen rektörün kararına bağlı olduğunu; Dolayısıyla, bu, böyle
bir ortamdan sıhhatli kararların çıkmasının mümkün olmadığını, çünkü, geleceğini düşünenlerin
hep mutlak otoriteye riayet ederek önlerinin açılabileceğini düşündüklerini; Çoğu zaman da itaat
etmeyenlerin kanunlarda, disiplin yönetmeliğinde yazılı olmayan, fiilî cezalarla da
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karşılaşabileceklerini, bu nedenle, böyle bir ortamdan sağlıklı kararların ortaya çıkmasının mümkün
olmadığını, çünkü, herkesin bir üsttekine riayet ettiği durumlarda doğru ile yanlışı bulmak için
sağlıklı zeminlerin oluşmadığını,

Rektörken, yetkilerinin yeterli olmadığını, idari yetkilerinin çok olmasına rağmen, malî
özerkliğin sağlanması gerektiğini düşündüğünü, ama daha sonra, bu yetkileri yerinde ve uygun bir
biçimde kullanamayacak yöneticilerin de işbaşına gelebileceği gerçeğini örnekleriyle gördüğünden
belli denetim mekanizmalarının olması gerektiği konusunda kendisinde bir kanaat oluştuğunu,
üniversiteleri denetleyen, bağımsız, akademik, idarî, malî denetimi yapılan, bağımsız, siyasî
iktidarların karışmadığı veya başka mercilerin müdahale edemediği kurumlar oluşturulması
gerektiğini, bunun mutlaka yapılmasının gerektiğini,

2000 ile 2002 arasında üniversitede eski bir rektör olarak ve öğretim üyesi olarak görev
yaptığını ve bu iki yıl içerisinde odasının her gün, ağlayan, sızlayan, şikâyet eden birçok insanla
dolup taştığını emekli olmasının bir nedenin de bu olduğunu,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi hastanesi o tarihte, Karadeniz Bölgesinde ve bilhassa
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sinop bölgesinde kalp rahatsızlıkları noktasında neticeye giden
bir merkezin olmadığını By pass, anjiyo gibi işlemler için de insanların Ankara, istanbul'a
taşındıklarını,. Kalp konusunda çalışan öğretim üyesi arkadaşlarımız, bir kalp merkezinin bu
bölgeye gerekli olduğunu, bu konuda bir şeyler yapabilir misiniz diye bana sordular. Ben de Devlet
Planlama Teşkilatına gittiğini, bir de fizibilite raporu hazırlayarak DPT'yi bu bölgede bir
kardiyoloji merkezinin yapılması gerektiğine ikna ettiğini, merkezin temel kazısını yaparken
rektörlük görevinin bittiğini, Sonra orasının kardiyoloji ve çocuk hastanesi şeklinde yapılması
yönünde DPT'den bir proje değişikliği yaptıklarını duyduğunu, fakat DPT'nin bundan haberinin
olmadığını dair bir iddianın da olduğunu,

Resmî Gazetede yatırımların isim ve şekilleri ile DPT'deki yatırımlar birbirlerine
uymayabileceğini,

Ferit Bernay rektör olarak atandıktan sonra onunla hiçbir görüşmesinin olmadığını, Bu
anlamda, bazı durumları açıklamak, ifade etmek açısından kendisine bir iki yazı da yazdığım,
bunların hiçbirisine de cevap vermediğini, Aynca, bir gazetecinin üniversiteyle ilgili kendisine
sormuş olduğu bir soruya verdiği basit bir cevap için dahi "basına bilgi verdiğiniz için şu konularda
savunmanızı gösterin" şeklinde bir yazı aldığını, bundan da fevkalade alındığını, ondan sonra da bir
teşebbüste bulunmadığını,

Rektörlüğü zamanında, yerel basının çok sayıda abone olma talepleri olduğunu, bunların
sadece basını izleme ve kütüphane biriminin arzu ettiği kadar, işte, 2 tane en çok tirajı olan yere
gazete ile bir 15 civarında da ulusal gazeteye abone olduklarını; ama, kendisinden sonraki
yönetimin, duyduğu kadarıyla, hiç anı sanı bile olmayan, ilan gazetesi denilen gazetelerin her
birinden 25'er tane veya çok sayıda her birisine aylık 1,5-2 milyar civarında para ödendiğini
duyduğunu, zaman gelince de, fotokopi kâğıdı almak için paramız yok derken, bir bakıyorsunuz, bir
sanatçıya 100 milyar, bir konsere 80-90 milyar harcamalarda bulunulduğunu,

Konferans veya sempozyum filan gibi şeylerde de mümkün olduğu kadar üniversite
kaynaklarının dışında kaynak temin etmeye çalıştığım, Saym Cumhurbaşkanın üniversite geldiği
zaman yiyeceği öğle yemeğinin, yemeklerinin parasını bile valiliğe ödettiğini,

Kendi döneminde temizlik firmalarında, hastanenin hizmetinde 180 kişi çalıştırdığım, fakat
şu anda 1 000 kişinin çalıştığım, aynı hastane. Kendisi Sağlık, Kültür, Spor Dairesinde geçici işçi
olarak 70-80 kişi istihdam ederken, bu sayının şu anda 500 civarında olduğunu,

Uzman, okutman, öğretim görevlisi kadrolarının kullanımına ilişkin yetkinin kanunen
rektörlüğe verildiğini, bu boş izinli bir kadro olmak koşuluyla, var olan böyle bir kadroya ilgili
birimin yönetim kurulunun teklifi, bir de yönetim kurulundan geçirip, ondan sonra da rektörün
onayıyla göreve açıktan başlatılabileceğini, herhangi bir sınava tabiî tutmamak veya tutmak
rektörün kendi inisiyatifinde olduğunu,
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33 (a) meselesi ilgili olarak da; 1547 sayılı kanun değişikliğiyle, uzman, okutman, araştırma
görevlisi, ve asistanların araştırma görevlisi yapıldığını ve doktoralı araştırma görevlilerine
yardımcı doçent olarak atanma imkanı getirildiğim, bunların hep atamalarına sınırlı süre
getirildiğini, "süresi bittiğinde görevi sona erer, istenirse yeniden atanabilir" gibi bir düzenlemenin
getirildiğini, ama, kendisinin 1982'de Hacettepe'den ayrılıp gittiği tarihe kadar hiç uzatılmayan,
ilişiği kesilen hiç kimsenin olmadığım, yani, sanki eski asistan konunu gibi herkesin görev süresinin
zamanı geldiğinde otomatikman uzatıldığını, rektörlüğü süresince 33 (a) maddesinden dolayı hiçbir
kimsenin görevini sona erdirmediğini,

Üniversitelerin de, üniversite öğretim üyelerinin de bir noktada uyum sağlayamadıklarını,
yani, üniversite de belli bir yasa, belli bir sistem konusunda ittifak haline gelmediklerini, onun için
de neticede kendi içinde bir uyum olmadığı için, taraflar arasında çok büyük çelişkiler olduğunu,
bu sistemin serbest yarışmayla kadro istihdam edilebilir bir ortama getirilmesi gerektiğini, "ben seni
istemiyorum" larla bu işlerin yürüyemeyeceğini,

Sonuç olarak; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde çok fevkalade üzüntü verici bir tablonun var
olduğunu, kendisine bir görev düşüyorsa bu konuda, elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu
şahısların, kişilerin geçici olduğunu, o arkadaşların da zamanı gelince uzaklaşacaklarını,
başkalarının geleceğim; Onların da onun intikamını veya karşıtlığını yapma noktasına
girebileceklerini bu durumun da kurumlara zarar verebileceğini, doğru ve gerçeklerin, birlikte,
ortak bir uyumla ortaya konularak gerekli tedbirlerin alınmasının herkesin yararına olacağına dair
kanaatinin olduğunu, bu yaranın bilerek veya bilmeyerek oluştuğunu bunu çözebilmek için ne
gerekiyorsa, bu öğretim üyelerinin bu konuda bir araya gelebileceklerini, bu noktada bir konsensüs
sağlayabileceklerine inandığını,

îfade etmiştir.

14. Prof. Dr. Barış DİREN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 16.01.2006 tarihli beyanında özetle;
1986 yılından itibaren Radyoloji uzmanı olarak Samsun'da görev yapmaya başladığını ve üç

yıl boyunca Tıp Fakültesinde Radyoloji Anabilim Dalının kuruluşunda görev yaptığını, 1989
yılında YÖK kararıyla, manyetik rezonans görüntüleme konusunda uluslararası eğitim almış tek
doktor olduğu için ülkemize ilk alınan manyetik rezonans görüntüleme cihazım kurmak amacıyla
Dokuz Eylül Üniversitesine atama yoluyla gönderildiğini, Ülkedeki ilk MR cihazım orada
kurduğunu, 1994 yılında, üniversitedeki görevinden kendi arzusuyla ayrıldığını, 2003 yılında kendi
üniversitesi kabul ettiği Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle ilgili bir çalışma davetini Sayın Rektör'den
aldığım, bu davet üzerine tekrar burada göreve başladığını, üç yıldır bu üniversitede çalıştığını, son
bir yıldır da Rektör Yardımcısı olarak görev yaptığım,

Hastanenin kardiyoloji merkezi projesi ile ilgili bilgiler sunmak istediğini, kardiyoloji
merkezi projesi daha önceden yapılandırılmış, kalp hastalıklarına özgün hizmet vermek için
tasarlanmış bir yapı olarak oluşturulduğunu, ancak kamu görevini yaparken yapılacak olan
yatırımın gerekçelerini ve bu gerekçeler ile yararlılıklarının çok iyi ölçülmesi gerektiğini,

Kalp sağlığıyla ilgili hizmetlerin sunulmasında, kardiyoloji, invazif kardiyoloji ve kalp
cerrahisi, 1994 yılından beri özel sağlık kurumlarından alınabildiğini, bu nedenle kalple ilgili
sorunu olduğu zaman hastaların, sosyal güvenceleri nedeniyle seçme haklan olduğundan ülkenin
bilinen iyi merkezlerine yönelme eğiliminde olduklarını, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kalp
sağlığıyla ilgili olarak kullanmakta olduğu mekânlar, mevcut öğretim üyesi kadroları, kalp cerrahisi
için cerrahi uygulama alanları, bu kardiyoloji merkezinin proje çalışmasının oluşturulmuş olduğu
dönemdeki gereklilik raporlarını özellikle incelediğini, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, kardiyoloji
projesi oluşturulurken belirlenmiş olan hizmet alanları, kardiyoloji grubunun hizmeti vermekte
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olduğu dönemdeki hizmet alanlarından çok farklı olmadığını, Örneğin, kardiyoloji hizmetleri için 2
poliklinik bu tasanda oluşturulmuşken, zaten, şu anda 4 tane poliklinik alanında hizmet vermekte
olduğunu, bölgede 7 000 tane hastaya bu ameliyat yapılmakta iken 165 tanesi Ondokuz Mayıs
Üniversitesine geldiğini, kısaca bir kardiyoloji merkezini tasarlarken, o kardiyoloji merkezinin
fizibilite esaslarında, size olan talebin gerekçelerini ve bu gerekçelerin hayata geçiş oranlarını da
göz önüne almak gerektiğini, hastanelerinin kalp hastalıkları hizmeti verme konusunda, şu dakika
ve şu tarih olarak, bir hekim olarak bilgi donamımım ve son üç yıldaki hasta başvurusu ve yapılan
uygulamalar çerçevesinde bir sıkıntı olduğunu görmediklerini,

Kardiyoloji merkeziyle, geçtiğimiz yıl içerisinde DPT planlamasında, çocuk sağlığı ve
onkoloji projesinin de o binaya dahil edildiğini, daha önce 5.000 metrekare olarak tasarlanmış, 14.
000 metrekare olarak inşaatı yapılmış, 19.000 metrekare olarak halen devam etmekte olan bu
inşaatın en etkin ve verimli kullanılabilir alanlarından bir tanesinin gerçekten, çocuk sağlığı
grubundaki hizmetleri bir bünyeye alabilmesi olduğunu, kardiyolojinin, genel tababetten bağımsız
bir hizmet birimi olmadığını, ama çocuk tıp yapılanmasında, bütün uluslararası literatürde de
vurgulandığı gibi kendi başına özgün, erişkin hasta grubundan ayrılabilen ve altyapısı bakımından
başvuruyu kucaklayabilecek bir yapıya sahip olduğunu, dolayısıyla, bu yapılanma içerisinde, çocuk
grubu değerlendirmesinin, hâlâ ısrarla üzerinde durduğunu, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, çocuk
sağlığına yönelik büyük yatırımların yapılması gerektiğini özellikle vurguladğını,

Hastanenin otomasyon ihalesi projesinin tamamında da görev almış bir kişi olduğu için, bu
konu da birkaç konuyu aktarmak istediğini,

Hastane otomasyon sistemleri, bir hastanenin içerisinde her türlü hareketin dijital ortama
alınması işlemi olduğunu, zaman zaman, hastane otomasyonu tabiri, hastanelerin fînans
hareketlerinin otomasyonuyla eşdeğer anlaşıldığını, oysa, bunun yanlış olduğunu, Muhasebe
otomasyonu ile hastane otomasyonunun birbirinden farklı uygulamalar olduklarını, muhasebe
otomasyonunun, faturalandırma hizmetlerini bir bilgisayar ortamına taşıyan, onlarca yıldır, yani
bilgisayarlar icat edildiğinden beri ülkemizde pek çok merkezde de kullanılan sistemler olduğunu,
hastane bilgi yönetim sistemi dediğimiz konunun ise bir hastanın hastalığıyla ilgili bütün bilgileri,
tetkik sonuçlan, filmleri, ameliyat görüntülerini, ameliyat raporlarını dijitalize ederek sonsuza kadar
bir dijital veri olarak saklayan sistem olarak anlaşılması gerektiğini,

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde ilk iki senelik görevim sırasında, çok ciddî bir hizmet
kaçağı olduğunu gözlemlediğini, Otomasyon sistemi içerisinde çözüleceğini bildiği bu konuyla
ilgili olarak, sekiz yıl önce başlanmış bitirilememiş bir otomasyon projesine eğildiğini ve bu
otomasyon projesi içerisinde de, sonunda, bir ihalesi iptal edilen, daha sonra tekrarlanıp yeniden
yapılan bir ihale kapsamında da otomasyon sistemini hastaneye kazandırdıklannı, bu yılın başından
itibaren kurulmaya başlandığını, büyük bir kısmının tamamlandığını, yaklaşık 2 trilyon liraya alımı
yapılan bu sistem, ilk çalıştığı dokuz ay içerisinde, tetkik gelirlerindeki sayısal artışla birlikte,
rakamsal artış, laboratuvar tetkiklerinde sayısal artış olmadan sağlanan rakamsal artış ve
alamadıklarına inandıkları pek çok limitin sisteme girmesiyle, sekiz aya içerisinde neredeyse
kendisini amorti ettiğini, otomasyon sistemleriyle ilgili çalışmış bir yönetici ekibi olarak, bilgi
birikimi kapsamında, uluslararası standartlarda bir programı üniversite hastanesine
kazandmlmasına gayret gösterdiğini,

Anjiyo ihalesiyle ilgili olarak, rekabet ortamı yaratılmadan tek bir firmanın ihaleye
girmesinin sağlandığı iddiası ile ilgili olarak, kamu kurumlarındaki ihaleler, Kamu İhale Yasası
çerçevesinde yapıldığını, ihaleye 4 firmanın başvurduğunu, bunlardan 3 tanesinin ihale günü hava
muhalefeti nedeniyle bu ihaleye katılamadıklannı, bu durumu derhal Kamu İhale Kurumuna derhal
telefon açıp sorduklarını, oradan bildirilen, yasa nedeniyle, gelmiş olanın haklarının da korunması
gerektiği, bunun iptal gerekçesi olamayacağını, ihalenin yapılması gerektiği şeklinde olduğunu, bu
nedenle ihaleyi yaptıklarını, yasaya aykırı hiçbir işlem yapmadıklannı, yasadışı bir uygulamaya
gidilmiş olsaydı diğer firmalann devreye girip müdahil olabileceklerini,

Kendisinin bu komisyonda başkan iddia sahibinin ise üye olduğunu,
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Kardiyoloji merkeziyle ilgili, son üç yıl kısmen görevli olarak kısmen izleyici olarak, son
bir yılında da rektör yardımcısı olarak, görevi gereği bu projeyle olan çalışmalarda, yapılan
işlemlerde en ufak, bir milimetrelik bir usulsüzlük olmadığına, şerefi üzerine yemin edebileceğini,

Otomasyon projeleri bir proje bazında yapıldığını, kamu ihale yasalarının, bir otomasyon
sistemi alımını tanımlamadığını, Kamu İhale Kurumu yasaları içerisinde proje yapma diye bir şey
olmadığı için bunlar için ödenecek bedellerinde olmadığını,bu nedenle üniversitedeki mühendis
hocalarla, kendi bilgi birikimini de kullanarak bu tasarımın ana taslağım oluşturduklarını, teklif
veren firmaların tamamına da bu projeyi uygulama aşamasında değerlendirerek, teklif sürecinde bu
projede eksik görülen ya da sisteminizin çalışmasını engelleyecek kısımlarını yazmalarını
istediklerini, bunları resmî olarak yazdıklarını, şartnamenin ilk sayfasında, genel koşullarında
olduğunu, nitekim, bu ilk verilen ihaledeki cevaplarda, her iki firma da, kendi proje dosyalarında,
bu projelerin olması gereken eksiklerini ya da aplikasyonlarını belirttiklerini, bir nedenle ihale iptal
edilince, ikinci uygulamada ilk ihalede bulunmayan şehir profilinin donanımı, onun fıberoptik
bağlantısı ve üniversitenin içerisinde bu sistemin etkin çalışmasını sağlayacak, örneğin görüntü
serverlerinin eklenmesi (iki tane server eklenmiştir her biri 100 bin dolar civarındadır) sonucu iki
ihale arasında ücret farkı oluştuğunu, Sayıştay denetçilerinin de bu konuyu incelediklerini,

Anjiyo cihazının alımı ihalesinin ertelenebileceğini, ancak, ihalenin yapıldığı dönemde
hükümetin yeni kurulma aşamasında olduğunu için bütçelerle ilgili olarak, alımlarda ciddî bir süre
ertelenme beklentisi nedeniyle ve o ertelenmenin de bir yıla veya daha uzun bir zamana mal
olabileceğini bildikleri için, bu ihalenin, araştırma projeleri döner sermayesinden alınmasının
bitirilmesini arzu ettiklerini, nitekim aralık ayında ihaleyi yapmamış olsalardı daha sonra
hükümetin kararıyla, döner sermaye gelirlerinin, araştırma fonlarının genel bütçeye katılması
nedeniyle bu ihaleyi hiçbir zaman yapamayacaklarını, yani bu cihazları alamayacaklarını,

Otomasyon ve anjiyo ihaleleri tamamlandıktan sonra şu güne kadar, o ihalelerle ilgili, hiçbir
kurumun, o ihale yanlış yapılmıştır, haksız rekabet vardır gibi başvurusu olmadığını, yani, o ihaleye
giremeyen firmaların hiçbir yere başvurusu bu konuda bulunmadığım,

Tepe Oteliyle ilgili olarak, vakfa devredilmeden önce bir harcama yapılmadığını bildiğini,

İfade etmiştir.

15. Prof. Dr. Ahmet Rıfat ŞAHİN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 16.01.2006 tarihli beyanında özetle;
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde rektör yardımcısı olduğunu,
Komisyona gelme talebini oluşturan nedenin, kendisi ve eşiyle ilgili iddialar olduğunu,
Üniversitelerarası Kurulun aldığı bir kararla, doçentlik ve profesörlükle ilgili kriterleri

belirlediğini, sonraki yıllarda da, profesörlükle ilgili benzer kriterlerin uygulana geldiğini, bugün
bile, bazı branşlarda özellikle hukuk ve sosyal bilimlerle ilgili branşlarda, yabancı yayın olması
şartı bulunmadığını, Kendisinin profesör olduğu dönemde, hiçbir şekilde böyle bir şartın
olmadığını, kendinden eski kuşaklarda ve kendi kuşağında çok sayıda profesör bulunduğunu,

İkinci olarak da, eşinin, sanki hakkı olmadığı ve layık olmadığı bir şekilde, Ondokuz Mayıs
Üniversitesinde öğretim görevliliği kadrosuna atandığı konusunun gündeme getirildiğini, eşinin
eski ismi Kız Teknik öğretmen Yüksekokulu olan, dört yıllık bir okuldan çocuk gelişimi uzmanı
branşından mezun olduğunu, ondokuz yıllık memur iken, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğretim
görevlisi kadrosuna müracaat ettiğini, müracaat ettiği sırada da Ondokuz Mayıs Üniversitesi eğitim
fakültesinde okulöncesi eğitimi bölümünde öğretim elemanı bulunmadığım,

Üniversitede, İdarî Malî İşler, Hukuk Bürosu, Sağlık Kültür Spor Dairesi, Öğrenci İşleri ve
Personel Dairesinin işlerinden sorumlu rektör yardımcısı olarak çalıştığım,
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İfade etmiştir.

16. Hüseyin GÜZEL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanlığı eski
Daire Başkanı)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 16.01.2006 tarihli beyanında özetle;
1994-2003 yıllan arasında Sağlık Kültür Daire Başkanlığı yaptığını, bugün itibariyle de

emekliye ayrıldığını,
Sağlık Kültür Spor Dairesinin parasal kaynağının öğrenci harçları olduğunu,
İhalelerini genelde îdari Malî İşler Daire Başkanı Mehmet Atlı'nın ve Nermin Günsan'ın

yönettiğini, o konuda bilgisi olmadığını,
Et alımları ihalesinde herhangi bir üye olduğunu, Naci Pınar'ın Samsunspor ihale yetkilisi

olduğunu, teklif mektubunun o tarihte boş olup olmadığını bilmediğini, Nermin Günsan'ın Naci
Pınar'ın "ben 100 milyar lira verdim; bu ihaleyi alacağım, Rektör Bey söz verdi" şeklinde sözleri
söylediğini, kendisinin bu konudaki bilgisinin ise; Naci Pınar'ın Samsunspor adına 10-12 milyar
masraf ettiğini, çünkü, Naci Bey'in gelip gittiğini,

Nermin Hanım ile aynı komisyonda olduğunu, Nermin Hanım'ın bazı evrakların eksik
olduğundan bahsettiğini, gerçekten bazı evraklarda eksiklikler olduğunu, bazı evrakların
tamamlatılabildiğini, Samsunspor'un yasal kazanabildiği tek ihalenin bu ihale olduğunu, bu
ihalenin Kamu İhale Kurumuna gittiğini ve yasal işlemlerin tamamlandığını,

Öğrenci kulüpleriyle ilgili, mesela öğrencilerin davet ettiği ses sanatçıları, konuşmacıların
ödemelerinin Sağlık Kültür Spor Dairesinden yapıldığını, ama kesinlikle yapılan kokteyllerin
masraflarının 641 no'lu sosyal tesis gelirleri hesabından yapıldığını, kendisinin de zaman zaman
öğrenci harçlarından fazla harcama yapılmamasıyla ilgili Rektörlük makamına yazı yazdığını, yani,
üç dört kez yazdığını, ameliyat olduktan sonra göreve başladığında, tahminen 2004'ün eylül ayında
birikmiş spot içkilerin ödemelerinin olduğunu, Rektörlükten bu kişiler hakkında soruşturma talep
ettiğini, ve soruşturma açtırdığını, görevden ayrıldığı için sonucu bilmediğini, 2004'ün eylül ayında
ayrıldığını,

ihaleler yapıldıktan sonra, ihale şartnamesine uygun ürünlerin ya da alınan malzemelerin
teslim edilip edilmediği kontrolünün muayene komisyonu tarafından yapıldığını,

İfade etmiştir.

17. Prof. Dr. Ferit BERNAY (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 17.01.2006 tarihli beyanında özetle;

1979'da Hacettepe Üniversitesi Samsun Tıp Fakültesinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Tıp Fakültesine dönüşmesinden sonra 4 öğrenci olarak buraya intern olarak geldiklerini,
burada Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çalışmaya başladıklarını, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde
ihtisasını 1984 yılında tamamladığını, Çocuk cerrahi uzmanı olduğunu, daha sonra doçentlik, 1998
yılında da profesör unvanını aldığını, Türkiye Çocuk Cerrahisi Yönetim Kurulundaki 5 üyeden de
biri olarak görev yaptığını, alanında birçok uluslararası yayınının olduğunu, ayrıca, Avrupa Çocuk
Cerrahisi Boardının sertifikasının da sahibi olduğunu, Ana Bilim Dalı Başkanlığı olarak uzun süre
görev yaptığım ve 2 yılı geçkin bir süre Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığında
bulunduğunu, 2 yıl kadar Naci Gürses'in Rektörlüğü ve Sayın Osman Çakır'ın ilk dönem
rektörlüğü süresinde Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığında bulunduğunu, rektörlük görevinin 2000
yılında başladığını ve bilindiği üzere 2004 yılında, ikinci dönem rektörlüğünün Cumhurbaşkanı
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tarafından onaylanması üzerine Rektör olarak tekrar atandığını ve şu anda görevine Rektör olarak
devam ettiğini,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birisi
olduklarını, sadece Amasya'da yaklaşık 8 000 öğrencilerinin bulunduğunu, Sinop'ta da çok önemli
bir yol aldıklarını ve Sinop'ta şu anda, fiziksel sorunlarının hemen hemen 20 yıllığına kadar
kalmadığını, Su Ürünleri Fakültesi, aynı şekilde, oturmuş ve Türkiye'nin en önemli Su Ürünleri
Fakültelerinden birisi olduğunu, Sinop ta öğrenci sayısının şu anda az olduğunu, ama, 1500'lere
doğru çıktığını, çok kısa sürede, 5 000-6 000'lere çok rahat bir şekilde çıkabileceğini düşündüğünü,
Ordu da ise benzeri çalışmalann devam ettiğini, Sinop, Amasya ve Ordu'nun ileriye dönük olarak
birer üniversiteye dönüşme hesabını ve stratejisini güderek, o yönde fakültelerini ve alt yapılarını
tamamlamaya çalıştıklarım ve bu yöndeki çabalarının halen devam ettiğini, Araştırma uygulama
merkezleri yönünden, yaklaşık 13 araştırma uygulama merkezilerinin bulunduğunu, bunların en
büyüğünün Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi olarak üniversite hastanesi olduğunu,

Araştırma uygulama merkezlerinden birkaç tanesinden de kısaca bahsetmek istediğini,
bunlardan birinin Stratejik Planlama ve Koordinasyon Merkezi olduğunu, bir diğerinin ise öğrenci
Kuş Gözlem Kulübü olarak kurulan Ornitoloji Merkezi olduğunu ve bu merkezlerin kendi
dönemlerinde kurulduğunu, daha önce bulunmadığını, çok önemli faaliyetler yaptıklarını, Son dört
yıl içerisinde 40 000 kuşu halkaladıklannı ve bunun Türkiye'de bir rekor olduğunu ve bu
Ornitoloji Merkezinin de Türkiye'de tek olduğunu, Su Eko Sistemleri Araştırma Merkezlerinin de
Türkiye'de tek olduğunu ve bunların hep kendi dönemlerin de kurulduğunu, bu merkezlerle ilgili
olarak sorunlarının bulunduğunu, yeterli bina, altyapı ve eleman yönünden zorlandıklarını,

insan kaynaklan yönünden çok çeşitli spekülasyonlar yapıldığını, sanki, üniversitelere
rektörlerin seçim kazanmak için öğretim üyesi alıyorlarmış gibi ve onların da seçim
kazanıyorlarmış gibi bir intiba olduğunu, 1992'de seçimlerinde 130 küsur öğretim üyesinin seçime
girildiğini, 1996 yılında, yani, Sayın Naci Gürses'in rektör olduğu 1996 yılında da 357 öğretim
üyesiyle seçime girildiğini, toplam öğretim üyesi sayısının 2000 yılı seçimlerinde 523, 2004
yılında ise 750 olduğunu, Prof. Dr. Naci Gürses'in rektörlüğü sırasında 41 öğretim üyesinin bu
üniversiteden ayrıldığını, alınanlar la birlikte sayımn 100 küsurlardayken, 150'lerdeyken 350'lere
ulaştığını, Sayın Osman Çalur'ın, 1996-2000 döneminde 357'den 523'e çıkığını, yüzde olarak
epey büyük bir oranda bir gelişme kaydedebilmiş olduğunu, 2000 ile 2004 arasında ki kendi
Rektörlüğü dönemin de ise bu sayının 523'ten 750'ye çıktığını ki oran olarak, bir önceki döneme
göre yüzde olarak çok daha düşük bir oranda öğretim üyesi artışı olduğunu, Üniversitenin
gelişmesine paralel olarak kişi katması bakımından aynı başarıyı gösteremediklerini, öğretim
üyesini daha fazla alabilmeliydik diye düşündüğünü, öğretim üyesi alınca bazı farklı suçlamalarla
karşılaştıklarını, ancak ne kadar çok katkısı olabilirse, rektörlerin bu konuda daha başarılı
olduklannı düşündüğünü, kendi dönemlerinde Üniversiteden aynlanın az olduğunu, 39 kişinin
ayrılmış olduğunu, yani, 350'den 573'e gelirken 49 kişinin bu üniversiteden ayrıldığını, 523'den
750'ye gelirken ise 39 kişinin ayrıldığını yani, 750'de 39 kişi ayrılırken 523'te 49 kişinin
aynldığını ve bu oranın yüzdelerini Komisyonun takdirine bıraktığım, yabancı öğretim eleman
sayısının ise üç kişi olduğunu,

İdarî kadrolar açısından ise, öğrenci sayısı ve fakülte sayısı çok hızla artarken, bir geriye
dönüş olduğunu, eğer üniversitelere yeni akademik kadrolar, yeni araştırma görevlisi kadrolan
verilmezse, hoca yetiştirme kaynaklan durdurulursa, yeni bina yapılmazsa, yeni personel
verilmezse, idarî personel verilmezse üniversitenin öğrenci kontenjanının artınlmasının mümkün
olamayacağını, idarî kadrolann 1996'da 1698 iken on yıl sonra 1680 olduğunu ve bunun inanılmaz
bir şey olduğunu, Öğrenci sayısı 1996' 21 000 iken 2005 te 31 000 e ulaştığını, öncesinde ise
1991'de 9 000 öğrenci varken 1400 idarî personel bulunduğunu, bunun bütün üniversitelerde test
edilebileceğini ve bunun üniversitelerin kanayan bir yarası olduğunu, bunun için üniversitelere
yardım edilmesi gerektiğini, belli yerlerde hizmet alımı yapın ya da ikincisi biz size Maliye
Bakanlığından sözleşmeli işçi hakkı verelim denilmesinin gerekli olduğunu, Döner sermayenin işçi
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alım haklanın Maliye Bakanlığından onay almadan yapılamadığını, halbuki kendisinin döner
sermaye gücünün yeteceğini bildiğini ve nerede ihtiyacı olduğunu da bildiğini, bu durumda, döner
sermaye kaynaklarının, Maliye Bakanlığından izin almadan kullanabilmesinin gerekli olduğunu, bu
yapılmadığı gibi Maliye Bakanlığının gerekli elaman ihtiyacını karşılamadığını,

Kendisinin göreve başladığında öğrenci konseyinin bulunmadığını, 2001 yılında öğrenci
konseylerinin olmasının ortamım hazırladıklarını ve kazasız belasız da yaklaşık dört yıldır da
öğrenci konseyinin hiçbir usulsüzlük olmadan seçimlerinin yapıldığını, ayrıca öğrencilere bir
öğrenci konsey binası yaptıklarını, yaklaşık 40 öğrenci kulübü ve 17 öğrenci topluluğuna sahip
olduklarını ve bunların her birinin faaliyette olduğunu, örneğin havacılık kulübünün 1500 üyesinin
bulunduğunu, bir başka örnek olarak gönüllü eğitimciler kulüplerinin bulunduğunu, gönüllü
eğitimciler kulübünün Samsun için çok önemli çalışmalar yaptığını, Samsun'da bir eğitim
gönüllüleri parkı açıldığını, Üniversite gençlerinin Atakum Belediyesiyle birlikte bir gençlik
merkezi oluşturduklarını, bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu,

öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, üniversite genelinde yüzde 38,63 iken bunun Tıp
Fakültesinde 4,93 olduğunu, şu anda Türkiye ortalamasının 3 olduğunu, bu sebeple kendilerinin
öğretim üyesi istihdamını hızlandırmaları gerektiğini, bu konuda açıklarının çok olduğunu çünkü
kendilerinin Tıp Fakültesinde bile aktif eğitime geçtiklerini, yani Türkiye'de aktif eğitim yapan 5-6
üniversiteden biri olduklarını ve dünyada bunu uygulayabilen 200 tıp fakültesinden biri olduklarını,
nitekim Kocaeli Üniversitesinin yaptığı bir araştırmada da, Türkiye'nin en başarılı 10 tıp
fakültesinden biri seçildiklerini, diğer okullardaki öğretim üyesi açığının çok daha fazla olduğunu,
tabiî, buradaki en büyük sorunlardan birinin öğretim üyesi başına düşen yüksekokullarının sayısının
çok olması olduğunu, 22 yüksekokul olduğu için öğretim üyesi sayısının elbette ki yeterli
olmadığım,

Hastaneyle ilgili kısa bir bilgi vermek istediğini, 230000 in üzerinde bir poliklinik gücü olan
bir üniversite olduklarını, ameliyat sayılarında artış yaşandığın, 2000 yılında 7 000 ameliyat
yapıldığını poliklinik sayısının da 161 000 olduğunu, Döner sermaye bütçelerinin 2000'de 22
trilyondan, bu yıl, 20O6'da tahminî bütçesinin 156 trilyona ulaştığını, bunun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Hastanesinin ne kadar doğru yöneltildiğinin, ne kadar güçlü bir şekilde çıkış yaptığının
en büyük kanıtlarından biri olduğunu, hemen hemen aynı hasta sayısında, burada görüldüğü gibi,
belki 7 misli bütçe artışının olduğunu, otomasyonun sisteminin devreye girmesinin bu durumun
oluşmasına çok büyük bir katkı sağladığını,

Acil servis ile ilgili zaman zaman spekülasyonlar olduğunu, acil servisin, eskiden bu
hastanede çok üzülünen bir yer olduğunu, kendi yaptıkları acil servisin mükemmel olduğunu,
içinde özel laboratuar, müşahede odaları ve özel servis bulunduğunu ve Türkiye'nin Avrupa
standartlarındaki birkaç acil servisinden biri durumunda bulunduğunu, biz de böyle bir acil servis
yapabilir miyiz diye diğer üniversitelerden gelip özel çekimler yapıldığını,

Dijital yapının kendileri için çok önemli olduğunu, bilgisayar sayısını 3140 bilgisayara
çıkardıklarını, 14000 fulteks derginin dijital olarak öğretim üyelerinin bilgisayarlarında
gözlemlenebildiğim, dijital yayınlar arttıkça, periyodiklerini, yani, sürekli para vererek aldıkları
basılı yayınlan biraz azaltmaya başladıklarım böylece tasarruf yapabilme şansı elde ettiklerini, ama,
1999'da sıfır olan yayın sayısını, 2000'de hemen 362'ye, 2005'te 500 ile 600 civarına
çıkardıklarını,

Burada kendi rektörlük dönemimdeki araştırma projelerine verilen katkı paylan sütunlarının
görülebildiğini, daha önceki yıllara ait sütunların da diğer tarafta gözüktüğünü ve bunu da bir
yorum yapmadan geçmek istediğini, Üniversite olarak bu üniversiteyi devraldığında 2000 yılında
115 uluslararası yayınlarının olduğunu, bugün 404 yayın sayısına ulaştıklarını, bu süreçte öğretim
üyesi sayısı yüzde 45 artarken yayın sayısının yüzde 300 arttığım, kişi başına verimliliğin de artmış
olduğunu, Yani, 2000 yılında 0,21 yayın yaparken her bir öğretim üyemiz 2005 yılında 0,52'ye
çıktığını, bu yıl itibariyle Fen Edebiyat Fakültesinin Fizik Bölümünün Türkiye'de bütün diğer
üniversiteleri de geride bırakarak en çok yayın yapmada birinci sıraya yerleştiğini,
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Avrupa Birliğiyle olan ilişkiler yönünden de üniversitelerinin çok önemli adımlar attığını,
Ulusal ajanstaki temsilcilerden Türk üniversitelerini temsil eden 12 temsilciden birinin Ondokuz
Mayıs Üniversitesinin temsilcisi olduğunu,

Altyapıyla ilgili çok kısa bir bilgi vermek istediğini, kendisi göreve başladığında olmayan
ikinci göleti bitirerek birbuçuk yıl kadar sonra hizmete açtıklarını ve şu anda iki küçük göletlerinin
bulunduğunu, ikinci göletin üniversitelerinin suyunu dışarıdan masraf yapmadan karşılama şansını
sağladığını,

Enerji yönünden sıkıntılarının bulunduğunu, ancak merkezî ısıtma sistemine yani doğalgaza
geçme çabası içinde olduklarını ve bu konuda Devlet Planlama Teşkilatıyla gerekli görüşmelerin
yapıldığını, onların da bu işe sıcak baktıklarını, kanalizasyon ve arıtmalarla ilgili olarak da
altyapılarım hemen hemen tamamladıklarını,

Burada de genel değişim açısından fizik hacimlerle ilgili bir bilgi vermek istediğini, fizik
hacimler yönünden de bu beş yıllık sürede üniversiteye çok önemli bir katkı sağladıklarını,

Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birine sahip olduklarını, Kongre Kültür Merkezi,
Sosyal tesisler, lojmanlar ve devam eden inşaatlarla Türkiye Cumhuriyetinin her ferdinin gurur
duyacağı bir kampus durumunda bulunduğunu ve planlanan inşaatların tamamlanması için sayın
milletvekillerinden destek beklediklerini,

Üniversite açısından öneri olarak; İdarî ve malî özerklik sağlanmalıdır. Malî destek
artırılmalıdır. Öğrencilere sosyal yardımlar, aynca, üzerinde önemle durulmalıdır, öğrencilerin yurt
sorunları muhakkak daha iyi, detaylı bir şekilde sağlanmalıdır, Döner sermayeler alacaklar ve
özerklik yönünden desteklenmelidir şeklinde önerilerinin olduğunu,

Sorulara geçmeden önce, kayda geçmesi açısından bir şeyi de okumak istediğini, bunlardan
birincisinin tabiî ki, Anayasanın 98 inci maddesi gereğince kurulan ve belli konuda bilgi almak
üzere oluşturulan bu komisyonun görevini yerine getirirken tarafsız olması gerektiği konusunda
olduğunu ve Sayın Başkanın kendisiyle ilgili söylediği bazı sözlerle ilgili olarak, yani "intihalin
ardına gizlenen sözde bilim adamlarından çıkar bu laflar" tarzındaki sözleriyle ilgili olarak bir
tazminat davası açtığım, Komisyonun kurulmasından önceki demeçleri yönünden de Komisyon
sırasındaki çalışmalar sırasındaki verdiği demeçler yönünden de Sayın Başkanın bu konuda
önyargısı olduğunu, bu nedenle hem kendisinin şikâyetçi olup da bu Komisyonun kurulmasında
başı çeken bir insan olarak bu Komisyonun Başkanlığına gelmesini etik bulmadığını ifade ettiğini,
bir kere daha burada ifade etmek istediğini, çeşitli nedenlerle üniversiteyle ve şahsıyla ilgili olarak
cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunan bir şahsın, yani, Sayın Cem Baş'ın, burada
uzman olarak bulunmasının etik olmadığının bir kere daha kayda geçmesini istediğini, bu konuda
yazılı müracaatlarını da zaten yaptığım,

İkincisi, aynı şekilde, sık sık burada demeç veren ve Komisyonun çalışmalarında neredeyse
yan bir uzman gibi görev yapan ve üniversiteyle ilgili bütün davalara bedava bakacağım ilan ettiği
için tarafınca baroya şikâyet edilmiş bulunan, yanılmryorsa Sayın Başkanın da avukatlığını
yapmakta olan Sayın Yaşar Baş'ın da verdiği demeçlerin acaba tutanaklara da geçip geçmediğini
merak ettiğini, çünkü gazeteye verdiği demeçte kendisinin burada ifade verdiğini söylediğini,

Gerek mal beyanında gerek geçmişiyle ilgili olarak veremeyeceği hiçbir hesabının
olmadığını, yalnız, Komisyonun kendisinden istemiş olduğu mal beyanlarıyla ilgili kendilerine
belgeyi gönderemeyeceğini YÖK'ün verdiği görüş doğrultusunda Komisyona bugün yazılı olarak
bildirdiğini, Mal beyanlarının ancak yargı kararıyla ya da şahsın kendi isteğiyle açılabileceğini,
bunu YÖK'e yazılı olarak sorduğunu, YÖK de bunun verilemeyeceği konusunda kendisine görüş
bildirdiğini,

Bir de, en son olarak Komisyon Başkanının "biz akrabalarla ilgili olarak evet, biliyoruz
Ferit Bemay'ın akrabaları yok üniversitede; ama başka akrabaları kadrolaşmayla ilgili olarak
söylüyoruz, bunun zaten Türkiye'deki akrabalarının da pek olmadığını da biliyoruz" gibi bir
beyanının kendisini çok üzdüğünü,
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Tehditler aldığını ancak bunun hemen hemen bütün Anadolu rektörlerinin de zaman zaman
yaşadıkları bir durum olduğunu, belli basının da hedefi olduğunu, örneğin Vakit Gazetesinin her
gün kendisiyle ilgili olarak yayın yaptığını ve bununda kendisi ve ailesiyle ilgili olarak tehditlere
sebep olduğunu,

Üniversite kampüsündeki Cami'de ibadet yapmak isteyenlerin Rektörlükçe engellendiği
iddiasıyla ilgili olarak; bunun tamamıyla asılsız olduğunu, kampus alanı içinde içerisinde
fakültelerin, laboratuarların yani sırf öğrencinin ve akademik camianın girdiği bir alanın bulunduğu
bir nizamiyenin olduğu ve söz konusu camii'nin de bu nizamiye içerisinde bulunduğunu ve
dolayısıyla kendilerinin güvenlik kuşağı olan bu iç nizamiyeye kimin giriş hakkı varsa o kişinin
istediği yere gidebileceğini, aynı zamanda camiye de gidebileceğini, dolayısıyla bunun güvenlik
kuşağıyla ilgili olduğunu, ibadet yapmak isteyenlere her türlü yardımın yapıldığını, hastanede kalan
refakatçiler kendilerinin misafiri oldukları için, başhekimlikten refakatçi kartı alanlara da caminin
açık olduğunu,

33/A kadrosunda bulunan araştırma görevlilerinden bazılarının keyfi bir şekilde görev süresi
uzatılmayarak işlerine son verildiği iddiasıyla ilgili olarak; Üniversitelerin bu konuda YÖK 'te bir
toplantı yaptığını ve bu toplantıdan 33'lerin yanlış kullanıldığı ve bunların düzeltilerek bu
kadroların 50/d 'ye geçirilmesi yönünde karar alındığını, kendilerinin de bu kadroların süresinin bir
daha uzatılmayacağı yönündeki bu karan ilgili kişilere 2004 yılında ilanen duyurduklarını,
Sayıştay, Maliye ve Danıştay'ın da yaklaşımının bu yönde olduğunu, bu uygulamanın iddia edildiği
üzere belli kişilere karşı değil aynı durumda olan bütün araştırma görevlilerine karşı yapıldığını,
sayılarının da iddia edildiği gibi 80 değil çok daha az olduğunu, yargının da kendilerini haklı
bulduğunu,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonunun yaptığı araştırma neticesinde
Üniversitenin bir milyon YTL fotokopi masrafı yaptığı ve Üniversitenin zarara sokulduğu
şeklindeki kendisine atfedilen ve basında yer alan iddialarla ilgili olarak; kendisinin basına böyle
bir açıklamada bulunmadığını, arkadaşlarının böyle bir beyanda bulunmuş olabileceğini,
kastettiğinin işgücü kaybı olduğunu, fotokopi adedinin de 1 milyonu bulduğunu, kendilerinin
komisyona fotokopi çekmek yerine uzmanlarını Üniversiteye gönderirlerse daha ekonomik
olacağını ve bu uzmanlara her konuda yardımcı olacaklarını daha önceden bildirdiklerini,

2000 yılından bu yana personel hakkında çok fazla sayıda idarî soruşturma açıldığı ve bu
sayının 490 olduğu yönündeki iddialarla ilgili olarak; bu konuda kesin sayı bilmediğini, ancak son
yıl 20 civarında olduğunu bildiğini, 490 rakamının 100 tanesinin 2000 yılındaki yürüyüşle ilgili
olduğunu, kendi döneminden önceki durumu bilmediğini, ancak kendi dönemindeki soruşturma
sayısının çok yüksek olduğu şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini,

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kayhan Özkan'a telefon açarak, Doç Dr Ömer Kuru
hakkında soruşturma açması için baskı yaptığı, ayrıca birçok öğretim üyesi hakkında da, rektör
olarak disiplin soruşturması açılmasını bizzat istediği, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurularında bulunduğu, daha sonra da o kişiler hakkında kararlar verdiği, bu şekilde aynı konuda,
hem şikâyetçi olan hem soruşturmacıları tayin eden hem de sonunda karar veren kişinin aynı kişi
olması iddiaları ile ilgili olarak böyle bir şeyin olmadığını,

Kardiyoloji Merkezi inşaatının DPT'den izin alınmadan ve yine DPT onaylı proje
değişikliği yapılmadan yasal olmayan bir şekilde, rektörlükçe, Çocuk Hastanesine dönüştürüldüğü
ve ek maliyetlere katlanılarak Üniversitenin zarara uğratıldığı ve bu konuda resmi makamlara
Üniversite Rektörlüğünce yanıltıcı bilgiler verildiği iddialarıyla ilgili olarak; konuyla ilgili bütün
belgelerin Komisyona gönderildiğini, konuyu Devlet Planlama Teşkilatıyla paylaştıklarını,
sonunda, büyük tartışmalar sonucunda DPT'nin kendilerinin bu konudaki önerilerine hak verdiğini
ve 2005 yılında çocuk hastanesi ve onkoloji de olacak şekilde projenin karakteristiğine eklendiğini
ve böylece bu duruma geldiğini, ancak hangi güç devreye girdi nasıl girdi, nasıl etti bilemediğini,
kimseyi de suçlamak istemediğini, kendilerine "2006 yılında buranın içindeki çocuk hastanesi ve
onkoloji karakteristikleri kaldırıldı, sadece kardiyoloji olarak gözüküyor proje şu anda, projeye
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eklenen çocuk hastanesi ibaresi "sehven" yazıldı" denildiğini, bunu tabiki yazılı olarak DPT'ye
soracağını ve kimse sorumlusunun bunu izah etmesi lazım geldiğini, Resmî Gazetede çıkmış işin
sehven olamayacağım, kendilerinin görüşmelerinde "Evet, biz buraya çocuğu ekledik" dendiğini,
şimdi ise sehven dendiğini, kim diyorsa hesabını vermesi gerektiğini, Resmi Makamlara yanıltıcı
bilgi verme diye bir şeyin söz konusu olamayacağını, yanıltma lafım tamamen iade ettiğini, böyle
bir şeyin olmadığım, ayrıca çocuk hastanesine dönüşüm işinde Üniversitenin zarara uğramadığını,
aksine kardiyoloji merkezinin daha pahalı bir inşaat olması sebebiyle bu dönüşümden üniversitenin
kazançlı çıktığım,

İnşaatlardaki kapıların çok pahalı alındığı iddiasıyla ilgili olarak; söylenen şeyle ilgili
herhangi bir bilgisinin olmadığım, ama not aldığım ve konuyu araştırıp varsa gereğini yapacağını,
yapılmış olan yanlış işlerle ilgili olarak da suç duyurusunda bulunduğu da disiplin cezası verdiğinin
de olduğunu, Yapı Dairesiyle ilgili suç duyurusu halen devam eden bir sürü şeylerin olduğunu,

Üniversite yönetiminde bulunan kişiler: Pr. Dr. Adem Güler Rektör Yardımcısı, oğlu Okan
Güler Kardiyoloji Anabilim Dalı; Prof. Dr. Bedri Kandemir Rektör Yardımcısı, oğlu Hasan
Kandemir Kavak Meslek Yüksekokulu; Prof. Dr. Kerim Edinsel rektör danışmanı, eşi Sema Engin
Edinsel öğretim görevlisi; Prof. Dr. Ahmet Rıfat Şahin Rektör Yardımcısı, eşi Şerife Şahin öğretim
görevlisi; Prof. Dr. Turhan Gürkanlı Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü, oğlu Tolga Gürkanlı
araştırma görevlisi; Prof. Dr. Turhan Gürkanlı eşi Nuriye Gürkanlı daire başkam; Prof. Dr. Turhan
Gürkanlı gelini Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü; Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı kızı
okutman; Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı ikinci kızı okutman; Prof. Dr. Hakan Muğlalı eşi Mehtap
Muğlalı yardımcı doçent kadrosuna ataması; Prof. Dr. Osman Zümrüt kızı ve damadı anatomi
dalında, kızı başka bir bölümde; Prof. Dr. Hülya Köprülü, eşi Ercan Köprülü; Prof. Dr Hülya
Köprülü oğlu Onur Köprülü. Prof. Dr. Zafer Eren, eşi Banu Eren...Nazım Alkan Üniversite Genel
Sekreteri, oğlu Bora Aklan; Cahit Kurt Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı oğlu Murat Kurt.
Cahit Kurt Genel Sekreter Yardımcısı gelini; Doç. Dr. Toit Güneş eşi Handan Güneş; Doç. Dr. Toit
Güneş ağabeyi Oktay Güneş; Prof. Dr. İsmet Şener yeğeni Emel Şener; Doç. Dr. Şinasi Saraç eşi
Duygu Saraç; Prof. Dr. Kurman Ersanlı oğlu Ercüment Ersanlı; Prof. Dr. Kutman Ersanlı gelini;
Prof. Dr. Şaban Sankaya kardeşi. Doç. Dr. Ahmet Karacalar eşi; Prof. Dr. Osman Zümrüt kızı;
Prof. Dr. Arif Günoğlu oğlu; Prof. Dr. Muhlise Alyurt kızı Bilge Gürsel; Prof. Dr. Zeki Acar Dekan
Yardımcısı yeğeni Eda; Prof. Dr. Arif Kökçü kızı; Doç. Dr Hasan Mola eşi; Doç. Dr. Tamer Türk
eşi; Prof. Dr. Yıldız Pekşen kızı; Prof. Dr. Musa Onar yeğeni; Doç. Dr. Şamil Işık eşi; Doç. Dr.
Hüseyin Kalkan yeğeni; Prof. Dr. Mehmet Aban oğlu; Doç. Dr. Aydın Kapan oğlu; Doç. Dr. Aydın
Kapan gelini. Prof. Dr. Naci kızı; Doç. Dr. Emine Drama eşi; Doç. Dr. Şafak Abaydın eşi; Necla
Kalanlar eşi; Prof. Dr. Turgut Karacan eşi; Doç. Dr. Cihat Erdönmez eşi; Prof. Dr. Kutlusi Cengiz
oğlu. Doç. Dr. Osman Dülger oğlu. Doç. Dr. Oğuz Aydın eşi. Doç. Dr. Kazım Erinç oğlu. Doç. Dr.
Kunt Fışkın eşi. Doç. Dr. Olca Sonağaoğlu eşi. Öğretim görevlisi Işıl Akbay eşi. Öğretim görevlisi
Nihat Şenyurt oğlu. Doç. Dr. Murat Kan ve eşi ve benzeri şekilde devam eden 2000-2004 yıllan
arası yaklaşık olarak yüzde 41 artışın; yani, 1 329'dan, 1 874'e varan 545 kişilik öğretim elamanı
artışının yaklaşık ytizde 26'sı mn bu şekildeki akraba kadrolaşmasına ait olduğu ve böyle bir oranın
dünyanın hiçbir yerinde olmasının mümkün olamayacağı iddialarıyla ilgili olarak; birinci olarak,
bu sayılanların hepsinin kendi dönemimde göreve başlayanlar olmadığım, yani, bunların bir
kısmının daha önceden de bu üniversitede görev yapan insanlar olduğunu, Üniversitelere akademik
elemanların girişinin ilanla yapıldığım, bu ilanlara müracaatlar yapıldığım ve bu ilanlardan ve
belirlenmiş kriterlerden geçenlerin Üniversiteye alındığım, Üniversitelerinde akraba ilişkisinin ne
pozitif, ne negatif, atamalarda etki yapmadığım, aynca Üniversitede iddia listesinde bulunmayan ve
kendisi aleyhinde komisyona ifade veren öğretim elemanlarından pek çoğununda akrabasının
çalıştığım,

Özellikle 99 yılındaki TUS sınavında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinin diğer
üniversiteler arasında 24 üncü sıradayken, yine aynı yıl Tıp Fakültesini kazanan öğrencilerin ÖSY
derecesi 23 iken, 2003 yılında 30 uncu sıraya düştüğünün görüldüğü, ancak, kazananların
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sıralamasında değişiklik olmadığı, yine, 2004 beden eğitimi genel yetenek sınavında Ondokuz
Mayıs Üniversitesinin 28 inci sırada, hemşirelik lisans programı sıralamasında 37 nci sırada, yine
hemşirelik lisans programı sıralamasında genel kültür 40 ncı sırada, sınıf öğretmenliği bölümünde
yine 32 nci sırada olduğu, tkincisi, Üniversiteye akademik personel alımıyla ilgili ilanlarda zaman
zaman basında da yer aldığı üzere adrese teslim ilanların yapıldığı, örneğin ağrı tedavisi konusunda
deneyimli; yine, yoğun bakım tedavisinde deneyimli, domuzlarda döllenme, çene kemiği ve çene
kaslarında uzman olma, yine uyluk kası morfometrisinde uzman olma gibi Ondokuz Mayıs
Üniversitesinin başarısında son dört yılda düşüş görüldüğü ve akademik personel alımlarının
adrese teslim ilanlarla yani belirli kişileri tarif eden ilanlarla yapıldığı, alınacak insanların sınav
yapılmadan önce ihbar mahiyetinde noter aracılığıyla tesbit edildiğini ve bunun yüzde 90-95
oranında tuttuğunu, bu tarif edilenin zaten bir kişi olduğu ve o kişinin de Üniversiteye alındığı
iddialarıyla ilgili olarak; TUS ve benzeri sınavların aslında, eğitimi ölçen sınavlar olmadığını
Üniversitelerarası Kurulun, tıp eğitim konseyinin karan ve değerlendirmesinin de bu yönde
olduğunu, bu sınavların aslında birer yarışma sınavı olduğunu,

İlanlarla ilgili, söylenenlerin doğru olduğunu, üniversitelerin yaptıkları ilanlarda, özel
şartlar koyduklarını ve bunu da kendisinin çok doğal karşıladığını, kendinden önceki dönemde de
Türkiye çapında da yapılanın bu olduğunu, konulan şartların örneğin ağrının tamamıyla bir bilim
dalı olduğunu ve özel şart sayılamayacağını, keza,yoğun bakımında özel şart olarak
değerlendirilemeyeceğini, neredeyse bilim dalı olacak kadar bir gelişme gösterdiğini, bu konuların
yargıya da gitmiş olduğunu ve Yargının bu konudaki kararının Üniversitelerin kendi alacakları
elemanlarıyla ilgili olarak özel şart koyma hakkına sahip olduğu yönünde olduğunu, dünyada, bu
konuların tartışılmadığını, Harvard'da, Oxfort'ta, bir üniversite rektörüne sen bu adamı ilana
çıkarken buraya bazı özellikler koymuşsun diye soru sorulduğunun hiç görülmediğini, aynca
Üniversiteye başarılı insanları aldığını, 100 yayınla üniversiteyi devraldığını, 3,5 misli bir bilimsel
yayın artışı sağladığını, demek ki kendisinin insanları istihdam ederken özel şartlar koyarak
jürilerden, sıkı denetimlerden geçirdiğini, başarılı insanları aldığın ve bu sebeple de bilimsel
yayınların 0,21'den 0,52'ye çıktığını, noter tespitlerinin ise yanıltıcı olabileceğini,aynı konuda
onlarca noter tespiti olabileceğini ve bunlardan birinin de tutabileceğini.dolayısıyla bunun yanıltıcı
olduğumyıoter listesi yaptıranın zaten başarılı insanları notere onaylatması sebebiyle tek bir liste
olsa bile bu konuda isabetli öngörülerde bulunabileceğini, bunu bilmek için mütercim olmaya gerek
olmadığını,

Samsunspor'a verilen et ihalesinin usulsüz yapıldığı ve kendisine 100 milyar lira rüşvet
verildiğinin ima edildiği iddiasıyla ilgili olarak; kendisinin hayatı boyunca çok temiz bir insan
olduğunu, bu gibi rüşvet konularıyla hiç işinin olmadığını, bu konudaki tazminat davası açtığım,
Samsunspor'un bir işletme olarak girdiği bir et ihalesinde ihalenin yarulmryorsa 390 milyar yada
360 küsur milyar bedelli olduğunu, Samsunspor'un zaten malî kaynaklar yönünden kötü olduğunu,
dolayısıyla rüşvet iddiasının çok komik olduğunu, Samsunspor yöneticisi Naci PINAR'ın da haksız
yere suçlandığını ve onların da dava açtığını, bu konuda Komisyon dışında herhangi bir işleminde
yapılmadığını,

Yargı kararlarının uygulanmasında gecikme olduğu veya yargı kararların uygulanmadığı
konusundaki iddialarla ilgili olarak; uygulanmayan tek bir yargı kararının bulunmadığını, ancak
bazen prosedürün uzun sürmesi sebebiyle bazı gecikmelerin olabildiğini, ama, bunda idarenin bir
kastı olmadığını, bu konuyla ilgili benim işlemim gecikti diye müracaat edenler olduğunu,
kendilerini yargıya verenlerin olduğunu ancak hepsini de kazandıklarını, YÖK Denetleme
Kurulunun da bu konuda denetim yaptığını, Onların da yargı kararlarının uygulanmadığı ya da kastî
olarak geciktirildiğine yönelik tek bir kararın bile olmadığım söylediklerini,

Araştırmalar Projeleri yönünden, TÜBiTAK'tan Üniversitelere ayrılan ciddî bir kaynak
olduğu halde, 19 Mayıs Üniversitesinin bu yönden çok geri kaldığı, mesela, bir üniversitenin 365
projesi varkenl9 Mayıs Üniversitesinin30 projesi bulunduğu yönündeki iddialarla ilgili olarak; bu
bilginin tamamen yanlış olduğunu;
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Bir yüksekokul müdürünün müdürlüğünden istifa etmediği için önce makam aracından
indirildiği sonrada servis aracından indirildiği ve bazı personel ve bunların çocuklarının da
servisten indirildiği iddiasıyla ilgili olarak; bunun yanlış tartışılan bir konu olduğunu, normalde,
zaten yüksekokul müdürlerinin makam arabası olmadığını, servis aracından indirilme hadisesinin
ne olduğunu bilmediğini, belki de alınganlık gösterilmiş olunabileceğini, eğer yapılmışsa bunun
hiç doğru olmadığını, bunun yanı sırada, eğer, öğretim üyelerine saygısızlık yapan bir personel
varsa kendisiyle konuşacağını ve gereğini de yapacağını,

Ulusal basında da yer alan, kendisisiyle yönelik intihal suçlaması iddiasıyla ilgili olarak
hayatı boyunca bilimsel kariyerinde hep temiz ve çok başarılı olduğunu, bunun kendisinin yaptığı
bir ameliyat olduğunu, tek vaka sunumu olduğunu, fotoğraflarıyla, dosyasıyla her şeyiyle sabit
olduğunu, tek olgu sunumunda intihal olabilmesinin mümkün olamayacağını, bu olgu sunumunu,
bir asistanının yayın yapmak istediğini, kabul ettiğini, asistanın, kendisinin, Naci Gürses'in ve
bölümdeki diğer iki arkadaşının isminin olduğunu ve ilk isim olarak ta asistanın isminin yer
aldığım, bu konuda kendisi ve Naci bey hakkında soruşturma açıldığını, soruşturmayı sayın Kayhan
Özkan'ın yaptığını, Soruşturmacının böyle saçma bir şey olmayacağını, bunun intihalle uzaktan
yakından bir ilgisinin olmadığına dair dosya verdiğini ve dosyanın onaydan geçtiğini, ve bu işin
böyle bittiğini, asistandan bunun üzerine de gitmeyip yayınını geri çekmesini istediklerini ve
yayınlanmadığım, ve üzerinde yayınlanmamış bir makaleyle ilgili olarak da hâlâ bir intihal
tartışması yapılmasına bir anlam veremediğini, ayıp karşıladığım,

Uzman atamalarının bir kurala, kaideye uymadan, ilan işlemine tabi tutulmadığına örneğin,
bugün dilekçe alındığı ve ertesi gün atama yapıldığı ve uzman atamalarının kadrolaşma için
kullanıldığı iddialarıyla ilgili olarak; uzman atamalarının üniversitenin elinde daha elastik
kullanabildikleri bir imkan olduğunu, elbette ki yasalar çerçevesinde daha elastik olarak kullanma
şanslarının olduğunu ve bunun doğruda olduğunu, belki, daha başka ek kadrolarda da bu şansın
olması gerektiğini, genellikle belli alanlarda hizmetine ihtiyaç duyulan uzmanları istihdam etmekte
bu imkanı kullandıklarını, mesela hukukçu açıkların olduğunu ve bu yöntemle hukukçu ihtiyacını
karşıladıklarını, bu imkanı ihtiyaç olan başka mesleklerde de kullandıklarım, Uzman atamasını
şahsın teklif ettiğini, dilekçesini rektörlüğe verdiğini, rektörün bunu üniversite yönetim kurulunun
onayına sunduğunu, orada kabul görürse atamasının yapıldığını, ilan yapılma koşulunun
bulunmadığım, kendi istediği uzmanı her zaman atayabilmesinin mümkün olmadığını, uzmanın
değil de, uzmanın anasının, babasının veya ana-babasının sosyal çevresinin, bulunduğu sivil toplum
örgütünün veya kamu görevlisiyse, bulunduğu noktanın uzman atanmasında etkili olmadığını ancak
toplumda kanaat önderleri olmuş kişilerin çocuklarını genelde iyi yetiştirdiklerim, bunların
yetiştirmeyle ilgili daha büyük avantajlarının olduğunu, yani, bir kişi eğer toplumda belli bir sivil
toplum örgütünde görev yapıyorsa, belli bir makama gelmişse, bunların çocuklarına çok daha fazla
yatırım yaptıklarını, bu çocukların tercih edilmesinin normal olduğunu, babalarının yada
annelerinin, çocukların yükselmelerinde negatif etki yapmamaları gerektiğine inandığını, İyi
yetişmiş insanları, uzmanlık alanlarında, hakikaten takdir edilecek olan insanları uzman olarak
almaya gayret ettiklerini,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün genellikle üniversitenin öğretim elemanları ve
diğer personelleri ile işçi, memur, bazen de üniversiteye iş yapan şirketlere yönelik, hukuka uygun
olmayan işlemler tesis etmesi sonucu, söz konusu öğretim elemanları, diğer personel ve şirketlerce,
Samsun İdare Mahkemesince, bazı durumlarda asliye hukuk mahkemesince, üniversite rektörlüğü
aleyhine açılan davalarda mahkemece işlemin iptaline ve hakların tazminine karar verildiği, bu
durumun Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrolörü Hami Örenay'ın da 31.8.2004 tarih ve 2004/1 sayılı
raporunda tespit edildiği, yapılan bu tespitin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bütçe Dairesi
Başkanlığının 2004 yılı hesaplarına ilişkin olduğu,ancak, bu durumun sadece 2004 yılında değil,
diğer yıllarda da aynı şekilde devam ettiği, bu bağlamda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bütçe Daire
Başkanlığının 2001-2005 yılları hesaplarının incelenmesinde, üniversite rektörlüğünün hukuka
aykırı işlemleri dolayısıyla, üniversite bütçesinden öğretim elemanlarına, diğer personele ve bazı
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şirketlere mahkeme kararıyla yargılama gideri, avukatlık ücreti ve tazminatlar ödendiğinin
saptandığı, Maliye Bakanlığı bütçe kontrolörünün inceleme raporunda da belirttiği üzere, üniversite
rektörlüğünün hukuka aykırı işlemler tesis etmesi sonucu oluşan bu kamu zararının hukuka aykın
işlemlerin tesis edilmesinde kasıt ve kusuru bulunan personele, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 12 ve 13 üncü maddesinin amir hükümlerine göre, rücu edilerek ödettirilmesi gerektiği
halde gerekli rücu işlemlerinin yapılmadığı ve bu sebeple üniversitenin zarara uğratıldığı iddiasıyla
ilgili olarak; yargı kararıyla ilgili olarak, üniversitelerinin bir hukuk bürosunun olduğunu, hukuk
bürosunun bunları birinci elden takip ettiğini, yargının verdiği bütün kararları, sonuna kadar, çok
saygılı bir şekilde uyguladıklarını, eğer personelle de ilgili, zaman zaman personelin kusurundan
doğan, tazmin edilmesi gereken durumlar varsa, yani, rücu edilmesi gibi, bunlarla da ilgili
işlemlerin gereğince yerine getirildiğini, ancak Üniversitenin kaybettiği her davada sorumlulara
rücu edilmesi gerekmediğini, bunun bütün kurumlarda böyle olduğunu,

öğretim Üyesi Ömer KURU lehine sonuçlanan mahkeme kararını uyguladığı için dekan
Kayhan ÖZKAN hakkında soruşturma açtırdığı iddiasıyla ilgili olarak.mahkeme kararlarının
muhatabının rektörlük olduğunu, dekan'in kendi tasarrufuyla hareket edemeyeceği gerekçesiyle
soruşturma açtırdığını,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünce, tıp fakültesi hastanesinde çalıştırılan işçiler
adına yetkili olmadığı halde Dev Sağlık İş Sendikasıyla bir protokol düzenlenmesi yapıldığı ve bu
protokol hükümlerine göre de ödeme yapılarak üniversitenin zarara uğratıldığı iddiasıyla ilgili
olarak; Bu konunun Sayıştay'ın denetiminden geçtiğini, şu anda da Sayıştay'da tekrar
incelendiğini, Üniversitedeki vizeli işçi çalıştırmalarına bir örnek olduğunu, bunların hemşire
statüsünde çalışan sözleşmeli, vizeli eleman olduğunu, bunların ilk önce Türk-lş'in Tez Koop îş
Sendikasında olduklarını, Sayın Mustafa Başoğlu'nun başında bulunduğu Sağlık İş Sendikasının bu
sendikayı mahkemeye verdiği ve mahkemeyi kazandığını, bunun üzerine hemşirelerin bu
sendikadan ayrılarak DİSK'e bağlı Dev Sağlık İş sendikasına üye olduklarını, bu sendikanın
bunlarla tek tek sözleşme yapacağımıza hep bir arada iş protokolü yapalım teklifini getirdiğini,
gerekli protokolün yapıldığını, bu arada Sağlık İş Sendikasının başkanı Sayın Mustafa Başoğlu'nun
Çalışma Bakanlığına ve diğer kurumlara "bu, toplu sözleşmeye girer DİSK'in toplu iş sözleşmesi
yapmaya yetkisi yoktur " diye müracaatının olduğunu, bunun üzerine işin mahkemelik olma
durumu olunca Çalışma Bakanlığına bunu ne olarak yorumluyorsunuz diye yazılı olarak
sorduklarını, bunun toplu sözleşme olarak değerlendirildiği kendilerine bildirilince protokolü iptal
ettiklerini ve bu defa bu hemşirelerle tek tek sözleşme yapıldığım, bunların görevlerine şu anda da
devam ettiklerini, burada kamunun zarara uğramasının hiçbir şekilde söz konusu olmadığını,
çalışan elemanların hepsinin sözleşmeliler için belirlenen tavan ücretin altında ücret aldıklarını,
maliye bakanlığının incelemesinde fazla ödeme olduğu fakat kasıt olmadığının vurgulandığını,
kendi düşüncesinin de bu hemşirelere kamudaki emsallerine yakın ücret verilmesi yönünde
olduğunu bu sebeple de ücret artışı yaptıklarını, itirazında buna olduğunu, ancak böyle yapmazlarsa
öbür türlü zaten üniversite hastanelerinde bu hemşireleri tutmanın mümkün olamayacağını, bu
nedenle herhangi bir kamu zararının bulunmadığını düşündüğünü,

"Burada, OMÜ'de irticaî ve bölücü kadroları sokmuyoruz. Çağdaş ve Atatürkçü bilim
adamlarıyla çalışmayı tercih ediyoruz. Eğer, bu kadrolaşmaksa evet ben kadrolaşma yapıyorum"
şeklinde basında beyanatlarının olduğu iddialarıyla ilgili olarak; bunun doğru olduğunu, fakat
bunun konuşmanın sadece bir bölümünü oluşturduğunu, önü ve arkasının var olduğunu, zaten
bunun Anayasanın kendilerine verdiği talimat olduğunu ve kendisinin de bunun gereklerini yerine
getirdiğini, akademik kadro alımlarına ilanla çıkıldığını, ayrıca yanlış bir takım uygulamaları
bulunuyorsa, bunlara karşı yargı yolunun açık olduğunu, bu beyanatta yanlış anlaşılmalar varsa
bunun konuşmanın bütününün yayınlanmamasından kaynaklandığını,

İki kız öğrenci tarafından sarkıntılık ve cinsel taciz yapıldığı iddiasıyla, Merzifon
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karşılık soruşturmacı olarak İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Zümrüt'ü tayin edildiği, bu şahsın meni muhakeme önerdiği,
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üniversitenin yetkili kurulunun da kendisinin(rektör) başkanlığında toplanarak "üzerine atılı suçu
işlemediği açıkça belli olduğundan" denilerek meni muhakeme karan aldığı, bu kararın ise
""öğrencilere sarkıntılık ettiği anlaşıldığından" denilerek Danıştay tarafından bozulduğu ve lüzumu
muhakemeye dönüştürüldüğü, Üniversite tarafından ise şahısla ilgili herhangi bir disiplin
soruşturması açılmadığı ve ceza verilmediği iddiasına ilişkin olarak; söz konusu iddiadan da
anlaşılacağı üzere Disiplin soruşturmasının açıldığım ve bir soruşturmacı tayin edildiğini, sonunda
ceza verilmesine gerek olmadığı kanaatine varıldığını, aynca konu yargıya intikal ettiğine göre
bunun sonucunun beklenmesi gerektiğini,

Öğretim görevlisi Nevzat Beyazıt'in 15 gün Havza Meslek Yüksekokulundaki derslere
girmediği ve işe de gelmediğinin tespit edildiği, 5 gün derse girmemenin cezasının ise kınama
cezası olarak uygulandığı, oysa Doç. Dr. Ömer KURU'ya üç gün derse girmediği iddiasıyla,
rektörlük tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası verildiği, bunun bir çifte standart, keyfi yönetim anlayış ve
adaletsiz bir uygulama olduğu iddiasıyla ilgili olarak; derse girmedi diye insanlar hakkında suç
duyurusunda bulunulamayacağını, bu olayda fazladan ek ders beyanında bulunulduğu için suç
duyurusunda bulunulduğunu, başka örnekleri de varsa gereğinin yapılacağını,

Bazı öğretim görevlilerinin birden fazla idarî görevini olduğu, örneğin, bazılarının 7,
bazılarının 8, bazılarının 5 değişik idarî görevlerinin olduğu, bu idarî görevler çerçevesinde
katıldıkları yönetim kurulu toplantılarının bulunduğu, tarihleri itibariyle bir örnek verilmek
gerekirse, Yardımcı Doç. Dr. Mehmet Atalay'ın Eylül 2003, yani, 29.9.2003 tarihinde Gerze
Meslek Yüksekokulunda yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte ise, yani, aynı tarihte
10.00-12.00 saatleri arasında 2 saat, 15.00-17.00 saatleri arasında yine 2 saat olmak üzere derse
girdiğinin beyan edildiği, Gerze'ye gitmesi ve yönetim kurulu toplantısına katılmak için yeterli
zamanın olmadığı, burada ders notlarına bakıldığında, derse girdiğinin de gözüktüğü ve buna
benzer birçok iddianın olduğu dolayısıyla bu kişilerin ya derse girmeyip girdi gibi gösterildiği veya
o toplantılara gitmeyip gitti gibi gösterildiği iddialarıyla ilgili olarak; ilgili yönetim toplantılarına
katılmış olduklarını, dersleri de telafi olarak anlatmış olabileceklerini yani gecikmeli olarak gelip
anlatmış olabileceklerini, bunları çelişki olarak görmediğini,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin Ankara'da yasalara aykırı olarak açmış olduğu iddia edilen
ve konaklama yeri ve irtibat bürosu olarak kullanılmak üzere kiralanmış olan apartman dairesine
ilişkin yapılan harcamalarında yasal olmadığı yönündeki iddiayla ilgili olarak; 1994'te kendisi
göreve başladığın da burasının zaten yaklaşık altı yıldır süregelen bir büro olduğunu, kendisinin de
bu işlemi devam ettirdiğini, üniversitesinin Ankara'daki işlerini yürütebilmek için bu büronun
gerekli olduğunu, genel olarak üniversitelerin birçoğunun da, Ankara'da büroları olduğu yönünde
bilgisinin olduğunu, irtibat bürosu ve konaklama yeri olarak üniversitenin çok işini yaradığını, yasal
dayanağının mutlaka olduğunu, aksi taktirde zamanında kiralanmazdı diye düşündüğünü,
harcamalarının Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden yapıldığını, konaklama yeri
olarak buradan yararlanan personelden ücret alınmadığını çünkü burasının irtibat bürosu
mahiyetinde bulunduğunu,

Üniversiteye ait öğrenci kulüplerinden olan Halk Bilim Kulübü üyesi olan bazı Öğrencilerin
yasadışı DHKP-C terör adına eylemlerde bulunduğu, bu durum Samsun Valiliğince Üniversite
Rektörlüğüne bildirilinceye kadar söz konusu öğrenci kulübünün faaliyetlerine devam etmesine
Rektörlükçe göz yumulduğu ve ancak valiliğin uyarısından sonra kapatıldığı, kulübün
harcamalarının Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
bütçesinden yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili olarak; durumu çok önceden beri bildiğini, bu
öğrenciler dışında başkalarının da bulunduğunu, bunları okuldan attığım, ancak yargı kararıyla geri
döndüklerini, mevcut yasalar çerçevesinde kalmak durumunda olduklarını, göz yumduklarını,
yasayı çiğnemedikçe sizin yapabileceğiniz bir şeyin olmadığını, tedbirleri aldıklarını ve yasaları
çiğnedikleri anda da bu çeşit, ülkemize zarar verecek, devlete zarar verecek kişilerin tepesine de
bindiklerini, yapmaları gerekeninde bu olduğunu, ama, yasayı çiğnemedikçe yapacağınız bir şeyin
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olmadığını, üniversite rektörlerinin ve özellikle kendisinin bu konuda çok hassas olduğunu ve bu
konuda devletin bütün birimleriyle de bunları bire bir takip ettiklerinden müsterih olunması
gerektiğini, buradaki 30 000 öğrenciyle ilgili olarak, dikkat edilecek olursa bu üniversitede son beş
yıl içinde hemen hemen öğrenci eylem sayısının sıfır olduğunu, sonuçta kulüp danışmanının
kendilerine müracaat etmesi üzerine de kulübü kapattıklarını,

Üniversitedeki bazı şoförlerin aşın yakıt tüketmiş gibi göstererek üniversiteyi zarara
uğrattığı iddia edildiğine dair ihbar mektubunun olduğu ve bu hususla ilgili olarak isim ve
plakalarıyla beraber araçların ve şoförlerinin belli olduğu, örneğin, 55 NT 891 plakalı aracın 1716
litre mazotla 574 kilometre yol yaptığının görüldüğü, buna göre yaklaşık 800 YTL'lik yakıt
yakması gerekirken 3 milyar 317 milyonluk yakıt harcadığının gözüktüğü ve bu şoförlerden birinin
bir partinin delegesi olduğu, siyasî destekle, orada oluşturduğu çevreyle, belki siyasetin de ona
sağladığı güçle bunu istismar ederek bu işleri rahatlıkla yürüttüğü iddiasıyla ilgili olarak; gelen
ihbar ve bu konuda Komisyonun yaptığı bir çalışma varsa ve kendisine yazılı olarak verilirse
gereğini yapacağım, söz konusu şoförle ilgili ihbarın ise elbette ki incelemeye değer bir ihbar
olduğunu, konunun kendisine iletilmesi halinde üniversite rektörlüğünün gereğini yapacağını,

İfade etmiştir.

18. Prof. Dr. Zafer EREN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi
Dekanı)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 18.01.2006 tarihli beyanında özetle;
İlk önce, basında yer alan "Doçenti şaşırtan soruşturma" adlı haberle ilgili olarak konuşmak

istediğini, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine; Doç. Dr.
Mehmet Evsile'yle ilgili bir soruşturma olduğunu, soruşturmanın henüz devam ettiğini, bu konu
hakkında açıklama yapmasının yakışık almayacağını söylediğini,

Konunun özünün şu şekilde olduğunu, 23 Haziran 2005 tarihinde Amasya Eğitim
Fakültesinin mezuniyet töreni olduğunu, ondan evvel Atatürk'le ve 19 Mayısla ilgili Mayıs ayında
Samsun'da bir panel olduğunu, panelden bir gün önce Atatürk Araştırma Kurumundan Mehmet
Evsile ve bir konuşmacının orada görevlendirilmesi isteğine ilişkin yazı geldiğini ve
görevlendirmeyi yaptığını, daha sonra 24 Mayıs 2005 tarihinde Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Merkezi Başkanlığı tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bir yazı
ulaştırıldığını, bu yazıda Amasya'da 23 Haziran tarihinde yapılacak olan Amasya'dan Yükselen
Bayrak konulu panelde konuşmacı olarak Amasya'da öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Evsile
ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Semerci'nin konuşmacı olarak katılmasını uygun bulduklarını söyleyerek
kendisinin tensiplerine sunduklarını, oysa bu tarihten önce, imzalı olarak 23 Haziran 2005 tarihinde
Amasya Eğitim Fakültesinin mezuniyet törenine tüm öğretim üyelerinin o törende cüppeleriyle
bulunmalarını ve bu konuda gereğini yapılmasını önemle rica eden bir yazıyı imza karşılığı tebellüğ
ettiğini, Doç. Dr. Mehmet Evsile'nin de imzalayarak bu yazıyı aldığını, bunun üzerine Rektörün
telefonla bilgisine başvurduğunu ve o tarihte mezuniyet töreni olduğu için 8 Haziran tarihli
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Saym Prof. Dr. Ferit Bernay imzalı bir belgeyle Atatürk
Araştırma Kurumuna gönderilen yazıyla Amasya'dan Yükselen Bayrak konulu panele Samsun
Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut ile Amasya Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Ahmet Semerci'nin konuşmacı olarak görevlendirmelerinin yapıldığının bildirildiğini,
yani, Sayın Doç. Dr. Mehmet Evsile'nin hiçbir şekilde görevli olmadığını,

Amasya'dan görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Ahmet Semerci'nin de mezuniyet töreniyle ilgili
gönderilen yazıyı imza edip alanlardan olduğunu, ancak Doç. Dr. Mehmet Evsile'nin Sosyal
Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı olması dolayısıyla başkan olarak kendi bölümünden mezun olan
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öğrencilere diploma vermek için orada bulunacağını, Ahmet Semerci'nin ise bir öğretim üyesi
olduğunu,

Mehmet Evsile'nin o gün işe gelmediğini, toplantıya da katılmadığını, daha sonra kendisine
evvel ki pek çok toplantılara da katılmadığı için, gidi olarak bir uyan yazısı gönderdiğini, yazıda;
"Amasya Eğitim Fakültesinde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere katılmadığınız tarafımca
da belirlenmiştir, Eğitim Fakültesinde hoca olan bir elemanın, öğrencilerinin sosyal etkinliklerde
bulunması eğitim açısından son derece önemlidir, aksi takdirde olumsuz yansıyabilir. Bundan böyle
bu tür sosyal ve kültürel aktivitelere katılmanız konusunda gerekli özenin gösterilmesi" dediğini, iki
tane daha yazı gönderdiğini ve kendisine 23 Haziran 2005 tarihinde neden işe gelmediğini
sorduğunu, bir başka sayı numarası verilmiş yazıyla da 23 Haziran 2005 tarihindeki mezuniyet
törenine neden katılmadığını sorduğunu, Evsile'nin her üçünü birleştirerek bir yanıt verdiğini, bu
yanıtta; bu tür toplantılara katılmanın zevk meselesi olduğunu, böyle bir şeyle kendini Valiliğin
görevlendirdiğini, Başbakanlık Atatürk Araştırma Kurumunun görevlendirdiğini, tabiî ki o
toplantıya katılacağını, dolayısıyla, toplantıda görevliyken oraya gelemeyeceği gibi bir bahane
uydurduğunu; oysa aynı gün bu panelin sabah saat 10.00'da olduğunu, mezuniyet töreninin ise
öğleden sonra saat 16.00'da olduğunu, saat 16.00'daki mezuniyet törenine sabahki panele katılan
Amasya il protokolünün geldiğini, aynı şekilde sabahki panelde konuşmacı olarak görevlendirdiği
Saym Yrd. Doç. Dr. Ahmet Semercinin de mezuniyet törenine katıldığını;

Sözleşme süresi bittiğinde ilişiği kesilen Yavuz Bayram'ın Türkçe eğitim bölümünde
akademik puanının yüksek olduğunu söyleyebileceğini ama en yüksek olduğu konusunda bir
iddiada bulunamayacağını, Yavuz'un çalışkan olduğunu ve yayınlan konusunun da doğru olduğunu
ama konunun 2547 sayılı Yasanın 33/a maddesine göre atanan arkadaşların durumu olduğunu, bu
arkadaşların, üniversitede hocaları olduğunu, 2547 sayılı Yasanın 33 üncü maddesine göre atanan
kişiler ders sorumlusu olamayacağını, ders sorumlusu olamadıkları için, Yavuz Bayram'ın
akademik kriterler açısından yüksek puanının olması bir şey değiştirmeyeceğini,

Amasya Eğitim Fakültesinde, 4 tane araştırma görevlisi bulunduğunu, Türkçe eğitim
bölümünde araştırma görevlisi olmadığını,

Ayrılmak durumunda kalmış Telat Özdoğan'm puanı yüksek olanlardan bir tanesi olduğunu,
Amasya'da 2547 sayılı Yasanın 31 inci maddesine göre atanmış hiçbir unvan şartı

aranmadan atanan öğretim görevlisi 28 tane öğretim görevlisi olduğunu, bazılarının yüksek
lisansları bile bulunmadığım, Dr. Telat Özdoğan'ı doktor olmayan, sıradan, üniversite mezunu
birisinin yanına yardımcı vereceğini, bunun hem etik olarak hem akademik olarak, uygun
olmadığım, bu şekilde çalışanları öğretim üyesi olarak görmek istediğini kendilerine söylediğini,
nitekim bazılarının öğretim üyesi olduklarını, bunlardan bir tanesinin beden eğitiminde olduğunu,
gitmek istedikleri yerlere referans da olduğunu, dolayısıyla, bunların kötü eleman oldukları için
değil, atama süreleri sona erdiği için, görev süreleri sona erdiğini,

Görev süresi sona erenlerden bir tanesinin Resul Çekin'in Amasya Eğitim Fakültesinde -
beden eğitimi- yardımcı doçent kadrosuna atamasının yapıldığını, bunun internette, torpilliler diye
ilan edildiğini, bu kadro için iki kişinin müracaat ettiğini, diğerinin soyadını hatırlamadığı Tülin
isminde bir bayan arkadaş olduğunu, Resul Çekin'le bir organik bağlantısının olmadığını, bir uygun
kadro bulup başvurusunu yaptığım ve atamasının yapıldığını, şu anda da yardımcı doçent olarak
görevini sürdürdüğünü,

Samsun'da oturduğunu, haftanın üç gününü, çarşamba, perşembe, cuma, Amasya'ya
ayırdığını, Samsun'da da dersleri olduğunu, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı
Başkanı olması nedeniyle burada asistanları bulunduğunu, Amasya'da profesör veya doçent,
yardımcı doçent düzeyinde 32 öğretim üyesi bulunduğunu, 1 tane beden eğitiminde profesör
bulunduğunu, Amasya eğitim fakültesinde 2 tane doçent olduğunu, Amasya'da sorumlu ders
almadığım; çünkü Amasya'da üniversiteyi temsil eden üst düzey görevli olduğunu, sadece lisans
düzeyinde biyokimya dersine ve deneysel biyokimya dersine girdiğini, bir de yüksek lisansta
doktora dersleri verdiğini,
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Amasya'ya dekan olarak atandığında Atilla Tekat'ın bulunduğunu, kendinden daha önce
profesör olduğunu,

19. Prof. Dr. Atilla TEKAT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi
Spor Yüksekokulu Müdürü)

18.01.2006 tarihli beyanında özetle;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim üyesi olduğu, üç

yılı aşkın bir süredir de Yaşar Doğu Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunun müdürlüğünü yaptığını,
Kendisinin üniversitede akrabası olmadığı gibi Rektörle de herhangi bir akrabalık bağının

olmadığını,
Kulak, Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim üyesi olmasına rağmen Yaşar Doğu Beden

Eğitimi Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne Rektörün takdiri sonucu atandığını, bu Yüksekokulda
atamanın yapıldığı sırada profesör bulunmadığını, bir doçent bulunduğunu, bu doçentinde açılan
soruşturma sonucunda görevden alındığını, atamanın kadrolaşmayla ilgisinin bulunmadığını,

Beden eğitimi bölümünün müdürlüğünü yapmanın idari bir iş ve aşama olduğunu,
Kendisinin Mithatpaşa Ortaokulunda masa tenisinde okullararası derecelerinin olduğunu,

futbol, basketbol ve voleybolda amatör kulüplerde oynadığını, ayrıca, futbolda Adana Demirsporda
oynama olanağının da olduğunu, ama, kendisinin spordan bir beklentisinin olmadığı için okumayı
tercih ettiğini, şu anda, çok iyi bir tenis oyuncusu olduğunu, kayakta Türkiye'de kaymadığı pistin
bulunmadığını, pistlerden profesyonel sayılabilecek kadar becerisinin olduğunu, Samsun'da
karayolları kampının açık yüzme havuzunda düzenlenen yüzme yarışlarında da derecelerinin
olduğunu, ortaokulda yelkende bölge birinciliklerinin bulunduğunu, atlısporun engelli atlama
dalında ise, Türkiye ikinciliğinin olduğunu, hentbolda Hacettepe Üniversitesinde okurken, takımda
yer aldığım, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin aletli jimnastik takımında bulunduğunu, yaklaşık on
yıla aşkın bir süredir, 7 ayrı folklar ekibinde oynadığım, bunlardan üç tanesinde ekip başkanlığı
yaptığını ve 2'sinin çalıştırıcılığım da Hacettepe Üniversitesinde yaptığını, şu anda, sualtıyla
ilgilendiğini ve iki yıldır da scuba belgesinin olduğunu, dolayısıyla anılan Yüksekokul
Müdürlüğüne atanmasında akrabalık veya kayırmadan çok söz konusu becerilerinin ön planda
tutulduğunu,

Bu göreve atandıktan sonra, atama tarihine kadar yapılmayan birçok uygulamaları
başlattığını,

Göreve başladıktan sonra sadece öğrenciyi önplana alacak şekilde, öğrencinin eğitimine ve
sporla ilgili branşlarda kendini geliştirecek şekilde üniversitenin sportif olanaklarım artırma
yolunda büyük bir çabasının olduğunu, kurdukları sistemle tüm öğrencilerin en az birkaç branştan
çok iyi bir eğitim alacak şekilde mezun olmalarını hedeflediklerini,

Yüksekokulda sadece yüksek lisans, doktora derslerinden sağlık bilgilerine girdiğini, kulak
burun boğaz alanında girdiği ameliyat günü ve anlattığı derslerde de bir azalmanın bulunmadığı,

Senatoda görevinin olduğunu, yönetim kuruluna girmediğini,
Bulunduğu yere hiç kimsenin kuyruğundan tutarak gelmediğini ve hiç kimsenin

güdümüyle ya da davranış şekliyle bir davranışının olmadığını, Sayın Rektörün de bunu çok iyi bir
şekilde bildiğini, Rektörün yetkiyi verdiği şekilde yetkisini kullandığım, Rektörün herhangi bir
şekilde karışmasının ya da müdahale etmesinin söz konusu olmadığı,

Oryantrikle ilgili bir çalışmalarının bulunduğunu, bu alanda eğitim gören öğrenci sayısı
diye bir şey olmayacağını, bütün öğrencilere açık olduğunu, bu derslerin, okulda lisans dersleri
olmadığım, oryantrikle ilgili bir kursun açıldığını, bu kursun açılması için eleman alınmadığını,
alınan kişinin asıl branşının atletizm olduğu, özellikle Zihinsel Engelliler Atletizm Millî Takımı
antrenörlüğünü yaptığını, zihinsel engellilerle ilgili çalışmaları bu bayan arkadaşın yürüttüğünü,
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ilgilinin halen görev ifa ettiği, atletizm derslerine girdiğini, zihinsel engellilerle ilgili çalışmalarda
Özel Olimpiyatlar Millî Komitesinin de takdir ettiği, görev verdiği değerli bir arkadaş olduğu,
ilgilinin oryantrik konusunda öğrencilere rehberlik edip etmediğini bilemediğini

IX. KOMİSYONUMUZUN BİLGİSİNE BAŞVURDUĞU BAZI ŞAHISLARIN
BEYANLARININ ÖZETİ

1. Mustafa BAŞOĞLU (Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı)

19.10.2005 tarihli beyanında özetle;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi hastanesinde çalışan işçilerin hangi iş koluna gireceğine ilişkin

çalışma bakanlığının "bu eğitim iş kolu sayılır" şeklinde tespitine ve ardından da mahkemenin aynı
yöndeki tespit kararına karşı, hiç ilgisi olmadığı halde Üniversite tarafından Yargıya itiraz
edildiğini, bunun reddedilmesinden sonra Üniversitenin DİSK'e bağlı Dev Sağhk-İş Sendikasıyla
bir protokol imzaladığını, işverenin Sağltk-İş Sendikası'nın burada teşkilatlanmasının önlenmesine
yönelik alelacele Dev Sağhk-tş Sendikasıyla keyfi olarak protokol imzaladığım, Üniversitenin
sendikalar arasında taraf tuttuğunu ve kanuna aykırı olarak işçilerin bu sendikaya üye olmaları için
yönlendirildiklerini, bir anlamda üye olmaya zorlandıklarını,

İfade etmiştir.

2. Doğan HALİS (Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı)

30.11.2005 tarihli beyanında özetle;
Rektörlüğün illa da Disk örgütlenecek diye bir yaklaşımının söz konusu olmadığını, çünkü

Dev Sağhk-İş Sendikası'ndan önce zaten Tezkoop-İş sendikası adında bir sendikanın Üniversitede
örgütlenmiş olduğunu,

Sendika üyeliği aidatlarının işveren (Üniversite) tarafından ödendiği şeklindeki iddianın
gerçeği yansıtmadığını,

Sendikaların protokol yapamayacakları diye yasal bir engellin olmadığını, dolayısıyla orada
borçlar hukukuna dayanarak "protokol" şeklinde bir düzenleme yaptıklarım ve üyelerinin kendi
iradeleriyle bu protokolü imzaladıklarını, üyelerinin mağduriyetini bu şekilde önlemeye
çalıştıklarını,

İfade etmiştir.

3. Yrd. Doç. Dr. BAYRAM ÇEPNİLER (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik
Fakttltesi öğretim Üyesi)

28.12.2005 tarihli beyanında özetle;
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Bölümünün Kurucu Başkanı

olduğunu, Şu anda 12 yıldır Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yaptığım,
Şu anki Rektör döneminde, ilk hafta kendisine bir görev tevdi edildiğini, İnşaatlarda

yolsuzluk olduğu iddiası ile komisyon kurulduğunu, şahsının da bu komisyonun başkanlığını
yaptığım, alüminyum doğramalarda hileli işlerin olduğunu tespit ettiklerini, bu işlerin daha önceki
Rektör Osman Çakır zamanında yapıldığını, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin doğramalarında demir
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çıktığını, komisyonun bunu araştırmasını istediğini, kimin döneminde yapılmışsa ayırım
yapılmadan araştırılması gerektiğini,

Depremle ilgili, zemin etütleri, betonla ilgili şirket kurduğunu, Bayındırlık Bakanlığına
müracaat ederek laboratuvar denetim elamanı belgesi aldığını, Rektör'ün kendisini tecrübesinden
dolayı laboratuvann başına getirdiğini, inşaatlara gelen alüminyumların Ankara'dan, Kesit
Alüminyum diye bir şirketten geldiğini, özel kalıp yapılmış inşaat demir artıklarının tam demir
yoğunluğunda olmadığını, 5-6 arasında yoğunluğun değiştiğini, bunları alüminyumun içerisine
kalınlıklarına göre koyduklarını, tartı tutanaklarının teknik olarak uygun olduğunu, bu tip işlerin
teslim alınırken tartı tutanağına ve keşfe bakılması gerektiğini, ancak bu işin tartı tutanakta
keşiflerinin tuttuğunu, mühendisleri tek tek çağırdığını, mühendislerin temiz çocuklar olduğunu
yani yolsuzluklardan haberleri olmadığını,

Bir başka yolsuzluğun ise, karoların 20'ye 20'den birden 33'e 33 karoya çıkarıldığını, firma
adı olmadığını ama, Türkiye'de 33'e 33 karo yapan tek firma var olduğunu, 20'ye 20 karonun birim
fiyatının 1 750 000 olduğunu, 45 000 000-50 000 000 arasında fiyat farkı olduğunu, biraz Allah'tan
korkan, hukuktan korkanın buna müsaade edemiyeceğini, bunlara rapor verdiğini, 1,5 seneden
sonra mahkemelerin başlatıldığını, imza atan arkadaşların çoğunun suçlu olduğuna inanmadığını
ama, doğru bilgi de vermediklerini, o arkadaşların kurum değiştirdiğini, karoyu 1 750 000-2 000
000 lira karonun birden 40-45 000 000 çıkarıldığını sorduğunda; hijyenik meselesi cevabını
aldığını, karonun 40'a 40 olduğu zaman hijyenik olmazken 33'e 33 olduğu zaman nasıl hijyenik
olduğunu, izahını bir türlü yapamadığını, ama, bu konuda esas karan verenin tepedeki arkadaş
olduğunu,

Ferit Bemay daha önceki dönemin başında kendisine şunu söylediğini "Bayram Hocam
tecrübelisiniz; lütfen, bizim zaten eğitim ve inşaat dersimiz bile farklı, biz eğitimle uğraşıyoruz,
onlar inşaat işleriyle uğraşıyor, Hocam lütfen siz de ilgilenin. Bakın, yasal olarak sorumlu
değilsiniz; ama, lütfen, şey yapın." Kendisinin bir yanlışlık, bir noksanlık, bir eksiklik, korktuğu,
huylandığı zaman, hemen ilgili müdahaleleri yaptığını, inşaatçılık yapıp da hata yapmamanın
mümkün olmadığını, inşaat elemanlarının mühendisliği okulda değil, imalatta öğrendiğini, o
anlamda işlerin tıkandığını, mahkemelik olduğunu, mesela, bir tenis kortu işinin fevkalade üzücü
olduğunu, Ferit Hocanın döneminde olduğunu, müteahhitin Orhan Sararoğlu Samsunlu Yakup
Hızır'ın damadı olduğunu, tnşaat Dairesindekilerin ihaleyi verirken projeyi tasdik etmeleri
gerektiğini ama tasdik edilmediğini, sonra inşaatın başlatıldığım, tasdik edilmesi için müdahale
ettiklerini, O arada müteahhidin dava açtığını, yetki alanına girmemesine rağmen, sırf samimiyet
ilişkileri içerisinde görevli arkadaşları ikaz ettiğini, bir önceki döneme ilişkin olarak yaptığınız
soruşturma ve araştırmaların, yargıya intikal ettiğini ve devam ettiğini, Ferit Bernay döneminde,
gelir gelmez birinci dönemden hemen bir ay sonra bu incelemelerin başladığını, Ferit Bernay
dönemini incelemek için bir görev verilmediğini, daha önceki işlemlerden kendisinin bir buçuk yıl
şahsen yargılandığını, lüzumu muhakeme karan verildiğini,

Mahkemelerin uzama nedeninin, üniversitenin bu ücretlerle tecrübeli hukukçu
çalıştıramaması olduğunu, idare mahkemesindeki hâkim şunun ile demirin farkını bilmiyorsa,
aklanılacağım, inşaat mühendisleriyle ilgili töhmetli cümle kullanırken, meslektaşını eleştirirken
yanlış karar veren hukukçu arkadaşlan da eleştirme hakkı olduğunu,

İnşaat Mühendisliği binasına taşındıklarını, ama, projelerin tip projeler olduğunu, yani,
projeye, mimariye para vermemek için, değişik yerlerde, İTÜ'de, Yıldız'da, KTÜ'de öğrenci
bitirme seminerleri ve yüksek lisansla yapılan projeleri parasız alma yoluna gidildiği için,
ihtiyaçlara birebir de cevap vermediğini, Mesela, yeni binaya taşmdıklannı 1-1,5 yıl olduğunu ve
halen kırdıklarını ve dekanın, hakkında da niye kınlıyor diye soruşturmalar açtığını, yani, şunu
anlatmak istediğini: Bir binanın birebir Türkiye'de uzmanı olmadığım, binanın hizmet için
olmadığını, içine girince kırmalar gerektiğini, 250 kamyon cüruf çıkacak şekilde bir binanın
kınlamayacağını,
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(Mahkemeye intikal eden Eğitim Fakültesinin inşaatıyla alakalı olarak) kesin kabulü o
imalatta yapılanlarında, daha sonra bitirilenlerinde olduğunu, yani, bitmişlerde tespit yaptığını,
devam edenlerde tespit yaptığım, inşaatların durdurulduğunu ama, o tespiti yaparken bazılarının da
kullanımda olduğunu, (konuyla ilgili) görev yaptığı, öğrencilerin olduğu binaya gittiğini,
dekanından müsaade isteyerek kapısını söktüğünü, öğrencisi içindeyken tuvalet kapılarını
söktüğünü, inşaatın içerisine öğrenci girdiği zaman, kabulün yapıldığını düşündüğünü, teknik hatayı
yapanların cezasım çekeceğini,

Tam zamanlı çalıştığını, laboratuarının aile şirketi ve yasal olduğunu, 1999 yılında aile
şirketi kurduğunu, eşinin kimya mühendisi, oğlunun maden mühendisi, kendisinin de üniversitede
bu işin uzmanı olduğunu, o şirketin ortağı olduğunu, evraklara, bilmem nelere imza attığım,

Doğru Yol dirilirse, yine aday olacağını; bunun en demokratik hakkı olduğunu,
(Alüminyum doğrama işi ile ilgili) menteşelerin 10 kiloluk kapıyı on yıl taşıyacağım, 30

kiloluk kapıyı taşımayacağını,
Rektör, yani üniversite kurumsal kimliğiyle bir mahkemeleşmesinin olduğunu,

üniversiteden altı kişiyle milletvekilliğine aday olduğunu, seçimde altısının da kazanamadığını,
herkesin görevine döndüğünü, kendisinin dönemediğini, mahkemeye verdiğini, Osman Çakır
döneminde döndüğünü, mahkemeyi kazandığını, Merzifon Yüksekokuluna tayininin çıktığını,
Kendisinin Merzifon'a niye gideceğini... İki yıllık okulda ne işinin olduğunu, Yasanın "görevine
döner" dediğini, yani başka fakültede iki yıllık okula döner demediğini,

Doktora sınavının iptal edildiğini, sonra Yi İdiz'a gidip sınava girdiğini ancak
kazanamadığım, sonra GAP'a gittiğini, sonra İTÜ'de kazandığını, Yıldız'la ortaklaşa doktora
yaptığım, mahkemeyi kazanarak göreve döndüğünü,

Osman Çakır'la iki davası olduğunu, Bir; doktora sınavı meselesinden davası olduğunu,
doktora sınavında o zaman yabancı dilin baraj olduğunu, sonra bilim sınavına girildiğini, yabancı
dili geçtiğini, bilime girdiğini, bilimde birinci geldiğini, bunlar bilimde kendi yolunu çekemeyince
yabancı dilde kazanamadın diye sınavını iptal ettiklerini, oysa yabancı dilin baraj olduğunu,
mahkemeye gittiğini, üç defa bilirkişi... Türkiye'de bilirkişilik müessesesi malum, nasıl çalışıyor,
orada o davayı kaybettiğini, daha dava bitmeden Yıldız'da zaten doktorayı kazandığını ve
doktorasının bittiğini, GAP'a gittiğini, bölge koordinatörlüğü yaptığını, sonunda Samsun'a
döndüğünü, Naci Beyin zamanında döndüğünü, sonra Osman Çakır'ın Rektör olduğunu,

Şirketinin limitet şirket olduğunu,
Hastanenin sökülen camlarının hurda olarak, çok net hatırladığım, yani yerlerde... Bir inşaat

mühendisi olarak eski doğramayı sökerken, kolay olmadığını, bozulacağını, hurda halinde bolca şey
olduğunu ama ne yaptıklarını bilemeyeceğini,

Vezirköprü'den rapor aldığını, hem de kadın doğumcudan, Samsun'un Bafra, Çarşamba, her
türlü yerinden rapor aldığım, bir Merzifon kaldığını, Oradan da acilden rapor aldığım, çünkü, bu
raporların... Çok şükür hasta falan olmadığını, sahte kelimesini kullanmak istemediğini, Devlet
memurluğu yapanın o kelimeyi kullanmaması gerektiğini, hem de kadın doğumcudan aldığını,
sahte rapor alsa kadın doğumcudan mı alacağını? Orada rapor aldığı doktorun amcasının oğlu
olduğunu, gece acilde nöbetçi olduğunu, Ondokuz Mayıs Üniversitesine görevine başlatılmadığım,
kendisinin yasal yollara müracaat ettiğim, müstafi sayılması için, rapor alamaması için her talimatın
verildiğini, kendisinin de Merzifon'a gidip rapor aldığını,

İfade etmiştir.

4. Prof. Dr. Gökhan AÇIKGÖZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Periodontoloji Anabilim
Dalı Başkam)

04.01.2006 tarihli beyanında özetle;
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1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşuyla beraber
Samsun'a geldiğini, kuruluş yıllarında Dekan Yardımcılığı yaptığım, şu anda Gerze Meslek Yüksek
Okulu Müdürlüğünü yaptığını, bugüne kadar 11 tane doktora yönettiğini,

"Türkiye üniversitelerinde kimlere ne gibi haksızlıklar yapılıyor" şeklinde bir skala olsa;
Samsun 19 Mayıs Üniversitesinin bu skalanın içerisinde düşük kalacağım, her üniversitede
olduğunu, başka çaresinin olmadığını, Üniversitelerin, artık, Türkiye'de, belki de, ekmek kapısı gibi
görünmeye başlandığını, ondan sıkıntı olduğunu, bugün, dünyanın bütün ileri üniversitelerinde
daimi kadro diye bir kadronun olmadığını, Bugün, performans analizi yapıldığım, kriterlerin ortaya
konulduğunu, bu kriterlere uygun olarak eleman seçimi yapıldığını, daimi devlet memuru kadrosu
gözüyle, olgusuyla çalışan bir üniversite olgusu dünyada olmadığım, Türkiye'de, daha çok
duygusallığın yaşandığı atmosferlerin olduğunu,

Bugün, 19 Mayıs Üniversitesinin yurt dışı yayında en fazla yayım olan bir ana bilim
dallarından birisi olduklarını, daha da ötesi tüm Türkiye'deki ana bilim dallan içinde sıralamada
birinci olduklarım, bu ana bilim dalım gerçekten çok büyük özverilerle kurduğunu ve çok büyük
özverilerle götürdüğünü,

Doktor Ayda Kayıpmaz'ın kendisine verilen tez çalışmasını, hiçbir şekilde başarmak için
uğraş vermediğini, doktora tez çalışması olarak konu değişikliğine gidildiğini, Doktor Ayda
Kayıpmaz'a destek verdiklerini, ne ideolojik ne keyfi, hiçbir şekilde ona bir baskı yapmadıklarını,

" Kendi öğrencisi Yrd. Doç. Dr. înci Devrim'in yurt dışı doktora tezi için hazırladığı
makalenin altına imzasını attığı, bununla üniversitenin koyduğu profesörlük kriterlerine ulaştığı"
iddiası ile ilgili olarak da; 2000 yılında tezin verildiğini, ancak 2000-2004 arası ısrarla Yrd. doç.
Dr. tnci Devrim'e yayın yap dediği halde, yayına bir türlü dönüşmediğini, sonra zaten bu
çalışmanın fikrinin tamamen kendisine ait olduğunu, kendisinin o tezdeki doneleri kullanarak,
sonuçlan kullanarak, tamamen farklı bir açıdan yeni bir hipotez geliştirerek, 23 tane yeni literatür,
(o tezden ise 3 tanesi o yayma girdiğini) 23 tane yeni olacak, yepyeni bir alanda hipotez koyarak,
Yrd. doç. Dr. İnci Devrim'in ismini ikinci sıraya koyarak, patologun da ismini üçüncü sıraya
koyarak ve bunların da onayım alarak bunu yayınladığım, öyle bir haksızlık hiçbir zaman
yapmadığını, bununla ilgili bir soruşturma geçirdiğini, Yrd. doç. Dr. İnci Devrim'in da bu konuda
olumlu şahadetiyle bir sıkıntısının olmadığım,

"Dr. Alper Alkan'ın, yardımcı doçentliği için önce olumlu kanaat belirttiği, daha sonraki
dönemde de yurt dışı yayınlar itibariyle Dr. Alper Alkan'ın çok daha büyük performans gösterdiği
bir dönemde de, bu sefer tam tersine olumsuz kanaat belirttiği, aynca kendisinin o dönemde sadece
bir yayına sahip olduğu" iddiasıyla ilgili olarak; Alper Alkan'ın görev süresinin uzatılması sırasında
yayınlarının tekrar incelemeye gittiğini, 6 yayınından 2 tanesinin töhmet altında olduğunu, kendi
yayın sorunun hiçbir zaman olmadığım, o dönemde en az 7 yayının olduğunu, yayma kabul edilmiş
yazılarının fazla olduğuna inandığım,

İfade etmiştir.

5. Prof. Dr. Yusuf DEMİR (Ondokuz Mayıs Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

04.01.2006 tarihli beyanında özetle;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneğinin (OMÜ-DER) Başkam olduğunu,

1985 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilk asistanları olarak göreve başladıklarını ve 2006
yılında 21 yıldır Ondokuz Mayıs Üniversitesinin personeli olduğunu,

OMÜ-DER'in 1998 yılında fikir itibariyle oluşturulduğunu, 2000 yılının eylül ayında
OMÜ-DER'in resmi kuruluşunu tamamladığım, 2004 yılının mayıs ayında da, arkadaşlarının bu
Derneğin Başkanlığını yürütme sorumluluğunu kendisine verdiklerim, o günden bu tarafa da dernek
üyelerinin sorumluluğunu taşımaya çalıştığım,
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2000 Ağustosunda göreve başlayan yeni üniversite yönetiminin daha göreve gelir gelmez
dernek üyeleriyle, derneğin ismiyle, derneğin faaliyetleriyle uğraşmaya başladf ını,

Sayın Prof. Dr. Ferit Bernay 2000 yılında Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü görevine başladığında aslında dernek olarak arzularının veya o
andaki yeni başlayan bir dernek olarak düşüncelerinin, üniversite yönetimiyle bir diyalog kurup,
üniversitenin problemlerini ortak platformda görüşebilmek olduğunu, bununla ilgili üniversite
yönetimize çeşitli müracaatlarının bulunduğunu, basın aracılığıyla talepleri, resmi müracaatları
olduğu; ancak, maalesef, üniversite yönetimi OMÜ-DER'e bu konuda hiçbir şekilde sıcak
bakmayarak kendi bünyesinde öğretim üyesini bulunduran 150'ye yakın öğretim üyesinin üye
olduğu bu derneğin muhatap almama yolunu seçtiğini,

Üniversitemizin Sayın Rektörü, Prof. Dr. Ferit Bernay'ın 2000 yılında göreve geldikten
sonra, aşağıda özetlemeye çalışacağı kronolojik uygulamalarıyla Anayasamızın 130 uncu maddesi,
Yüksek Öğretim Kanunu, Yüksek Öğretim Personel Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İdari Yargılama
Usul Kanunu ve bunların dışında pek çok kanuna göre yargı kararlarını ihlal eden bir yönetim
sergilemekte olduğunu, kendilerine göre, maalesef, suç işlediğini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
yönetiminin, Sayın Bernay'ın göreve başlamasından sonra rektörlük döneminde kendini yasa
koyucu yerine koyduğunu, kanun ve yönetmelikleri hiçe sayan bir anlayışı benimsediklerini, bu
uygulamalarıyla hem üniversitenin itibarını kamuoyu önünde zedelemiş hem de üniversitenin
kuruluşundan bugüne tesis edilen banş ve huzur ortamını bozmuş olduklarını, yasa tanımaz ve
kişisel hakları hiçe sayar uygulamalarla pek çok öğretim üyesi ve personelin idare mahkemesine
başvurmasına sebep olmuş; mahkemelerde üniversite aleyhine açılan dava sayısı, maalesef, üç
haneli rakamları tamamlayarak dört haneli rakamlara doğru hızla gitmekte olduğunu, Dünyanın en
antidemokratik ülkelerinde dahi kurumlarında kanunî soruşturmayı gerektirecek suç işlemeyen ve
görevini yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yerine getiren insanlara baskı yapılmazken, maalesef,
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde devri sabık oluşturma gayretlerinin sürdürüldüğünü, insanların
kategorize edilerek "yönetimin adamı" veya "yönetimin karşıtı" sınıflandırmasına tabi tutulduğunu,
dolayısıyla, bu çerçevede baktığımızda, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, maalesef, banş ve huzur
ortamından söz etmenin mümkün olmadığını,

Bunun örneklerine bakılacak olursa, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde bilindiği gibi rektör
değişimi sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir yetkisiyle ilgili değerlendirmede bir grup
öğretim üyesi arkadaşımız Cumhuriyetimizin Kurucusu Yüce Atatürk'ün manevî huzurunda saygı
duruşunda bulunarak Ege'deki uygulama ile Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki uygulama
arasındaki farkı kamuoyuna ifade etmek istediklerini, ancak, bunu, kendine karşı yapılan bir tepki
gibi gören o günkü üniversitemizin rektörü, bu toplantıya katılan herkesi mahkemelere şikâyet
ederek, hakkında soruşturma açarak hatta dava bittikten sonra bu davalarda beraat edenler de dahil,
bütün davayı temyiz ederek, aslında beş yıllık yönetim anlayışını daha o günden kamuoyuna
göstermeye çalıştığım,

Eğer, o gün, Sayın Rektörün, bu uygulamalan yapmayıp, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
öğretim üyelerine ben bu üniversitenin rektörüyüm, herkesin rektörüyüm mantığı içerisinde
kucaklamış olsaydı, zannediyorum ki bugün karşı diye tarif ettiği insanların bu değerlendirmeleri de
yüzde 90 oranında olmayacağım, ama, aslında, o günkü yönetim anlayışıyla amacı sadece orada
görev alanlan değil Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kendine göre bir doğru kabul edip o doğru
çerçevesinde yönetim anlayışını sergileme olduğunu, bugün, rakamlarla ifade edilecek olursa, sayısı
500'e ulaşan soruşturma Ondokuz Mayıs Üniversitesinde açıldığını, bunun 490 olabilir, 510
olabileceğini, ancak, takdir edersiniz ki, içerisinde 700-750'ye yakın öğretim üyesinin bulunduğu
bir üniversitede yaklaşık bunlann 200-250'si Öğretim üyesi olmak üzere 500 tane soruşturma
açılmışsa, bu çok normal bir üniversite anlayışı, çok normal bir yönetim anlayışı olmasa
gerektiğini, Demek ki, kaşını kaldıran, gözünü kaldıranın soruşturmayla muhatap olduğunu,
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Demek Başkanı olduğu günden itibaren 3-4 tane soruşturma geçirdiğini, bazılarının devam
ettiğini, soruşturmaların hızla arttığı bir üniversite ve kendisinin Dernek Başkanı olarak gazetelere
verdiği beyanatlar nedeniyle hakkında hem suç duyurusunda bulunulduğu, hem de soruşturmalar
açıldığını, bu suretle sivil toplum anlayışı ve sivil toplum görevinin de, engellenmeye çalışıldığını,

Başta dernek üyeleri olmak üzere pek çok öğretim üyesi ve idari personelin görevlerinden
el çektirildiğini, görev yerlerinin değiştirildiğini, ders verme adına aynı hafta içerisinde farklı
yerlerde görevlendirilmeler yapılarak insanların mağdur edildiğini,

Rektör Bernay'ın, üniversitedeki bütün personelin rektörü olmaya talip olması gerekirken,
önce öğretim üyelerini savcılığa bildirdiğini, sonra da mahkemede öğretim üyelerinin aleyhine
müdahil olmak istediğini,

Böyle bir süreçten sonra, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde inanılmaz hukuk ihlalleri
yaşandığını, beş yılda üniversitedeki tüm birimlerin belirli bir yönetim anlayışı şablonuna
sokulduğu, birimlerin desteği yerine birimlerin yönlendirilmeye çalışıldığı, Üniversitenin mevcut
konumundan da geriye gittiği,

Çalışanı cezalandırma, yanlışlık yapanı şikayet edeni ve hukuk ihlallerinde bulunanları
ihbar edenleri soruşturma açarak yıldırma politikasının bu beş yıl içerisinde sürdürüldüğü,

Tıp fakültesinde, ziraat fakültesinde belli kişilere sürekli projeler verilirken, belli kişilere
verilmeyerek barış ortamının ortadan kaldırıldığı,

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yaklaşık 100'e yalan yardımcı doçent ataması yapıldığı
ve bunların yüzde 90'ırun şartlı ilanla alındığı, diğer taraftan da yaklaşık 100 öğretim üyesinin
kadrosunun geciktirilerek mağdur edildiği, bunların çeşitli şekillerde yıldırılma, korkutulma,
örneğin OMÜDER'e üye olmayacaksınız, OMÜDER'e gitmeyeceksiniz şeklindeki sözlerle tehdit
edildiği,

Üniversitede 100'e yakın öğretim üyesinin kadrosu verilmediği, bunlar içerisinden doçent
olup asistanlık kadrosunda görevine devam eden öğretim üyeleri, profesör olup altı yıldır yardımcı
doçentlik kadrosunda hâlâ duran ya da profesörlüğe müracaat etme hakkı gelmiş öğretim üyelerinin
bulunduğu, kadro bekleyen doçentlerin öğrencilerine dahi kadro verilirken, kendilerine kadro
verilmediği, dolayısıyla, tabi olan, destek verenlere kadro verilirken, destek olmayanlara kadro
vermeyen bir yönetim anlayışının beş yıldan beri Ondokuz Mayıs Üniversitesinde devam ettiği,

Kendisini en çok üzen olaylardan bir tanesinin de 2000 yılında gerçekleştiği, eski Dekan
ve en yaşlı hocalardan ikisi olan Prof. Dr. Fevzi Koksal ve Prof. Dr. Habip özkaplan ( Fen-
Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri)'ın, üniversitenin savcılığa yaptığı şikâyet üzerine tam 2,5 saat
savcılıkta ifade vermek üzere bekletildiği, hayatında ilk defa 2000 yılında Adliye Sarayının
kapısından içeri girdiğini,

Bu dönemde, gece saat 24.00'te ağlayarak "ben yarın çocuğuma ne diyeceğim" diyen
öğretim üyeleriyle muhatap olduğunu, çünkü, yardımcı doçent olarak işine gidip şu veya bu sebeple
öğleyin eline bir san kâğıt verilen ve evine işsiz insan olarak dönen bu öğretim üyelerinin, tam
sekiz ay boyunca her sabah çocuklarına ben işten atıldım dememek için sabah saat 8.00'de evinden
çıkıp, sokak sokak dolaştığını ve mahkeme kararıyla geri döndüklerini,
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Yine, (bazılarına göre görev süresi tamamlandığı için görevleri bitenler) 2547'de olmayan
bir uygulamayla görevlerine son verilen, 10-15 yılını üniversiteye vermiş, şu anda sayılan 4O'ı aşan
doktor asistanların pek çoğunun 35 yaşından sonra eşine ve çocuklarına nasıl bakacağının
kaygısıyla, endişesiyle Samsun'da dolaştıklarını,

Bu 40 kişinin pek çoğunun durumu aynı olduğunu, Bazı bölümlerde öğretim üyesi sayısı
çok fazla diyebilirsiniz, işte 20 tane, 30 tane öğretim üyesi var diyebilirsiniz, ama, bunlar da
insanların görevlerine son verilmesine bir gerekçe olamayacağını, Yardımcı doçent kadronuz
yoksa, atamayabileceğim, onların laboratuarda araştırmalarınızda kullanılabileceğini,

Kendi bölümünde doktorasını yaptığı ve bölümün belki de ilk doktoralı elemanı olan,
onun görevine ihtiyaç yoktur diye son verdiklerini, ama, maalesef, kendisi şu anda tam 35 saat
derse girdiğini, bölümdeki bütün öğretim üyelerinin 35 saat dersi olduğunu, Üniversiteyi, liseye
çevirdiklerini,

Hukuka aykırı işlemlerin uzun süre ortadan kaldırılamaması, yargısal denetim sürecini bir
politika haline dönüştürmekte, işlemin hukuka uygunluğunu savunmak yerine, haklısın ama git
mahkemeye bir yıl sonra kazanırsın demeye bile vardığını, bunu, bu cümleyi Sayın Rektör
Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğinin, o zamanki üyeliğinin son verilmesi işleminde, bizzat yüzüne
karşı kendisinin ifade ettiğini, kendini haklı hissediyorsan git mahkemede ara hakkını diye. Yanlış
yaptığım ifade etmek için yanına gittiğimde, bana verdiği cevap o olduğunu, Tabiî, mahkemelerde
haklarını aramaya devam edeceklerini,

Sayın Rektörün yönetiminde olan veya Sayın Rektörü destekleyenlerle beraber doktorasını
yapanların pek çoğuna, hemen doktorasının bittiği gün şartlı kadro ilan edilirken, bizimle beraber
doktorasını yapmış, örneğin, benim yanında veya bir başka arkadaşın yanında doktorasını yapmış
arkadaşların hiçbirisinin kadrosu ilan edilmediğini,

İfade etmiştir.

6. Prof. Dr. Nihal İÇTEN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 16.01.2006 tarihli beyanında özetle;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim üyesi olduğunu, idarî görev

olarak Enstitü Müdür Yardımcılığını yürüttüğünü,
Yayın itibariyle, profesör ve doçent olduğuna göre, gerekli performansı göstermiş

bulunduğunu, yurtdışı yayının olduğunu, doçentlikten sonra 1, bu sezon da 1 olmak üzere 2
yurtdışı yayını bulunduğunu,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencileri için 4 öğrencinin katıldığı
2004 yılı, eylül ayında af sınavını hatırladığını, bu sınavda koordinatör olduğunu, af sınavında
geçme notunun 60 olduğunu ve bu 4 öğrencinin de başarısız olduğunu, bu sınavın öğrencilerin son
şansları olduğunu, bunun için bir iyileştirme yaptıklarını, hepsinin de yanlış cevapladığı 8 soruyu
iptal ettiklerini, eski notların üzerine 8'er puan ekledikleri halde 4 öğrenciden sadece l'inin 60
puanı aştığını, başkoordinatör Yıldız Pekşen ve Dekan Fulya Hanımın amiri olduklanm, kendinin
sadece, sınavı yapmak, uygulamak ve puanlan bilgisayarda okutmakla görevli bulunduğunu; ama
son sözü söyleyenin Dekan Hamm olduğunu, bu sınavda 100 soru sorduklannı, sorduklan 8 soruya
4 öğrencinin 4'ünün de yapamaması nedeniyle; zor, konu kapsamı dışında kalmış soru sorduklarını
düşündüklerini; bu soru düzeltmesini, bu dördüncü kişiyi geçirmek, öbürlerini bırakmak için
yapmadıklannı,

ifade etmiştir.
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7. Doç. Dr. Cevdet YILMAZ (Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşerî
İktisadî Coğrafya Anabilim Dalı öğretim Üyesi)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 16.01.2006 tarihli beyanında özetle;
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Beşerî İktisadî Coğrafya Anabilim Dalında

öğretim üyesi olduğunu,
Yaklaşık ikibuçuk yıldır kadro beklediğini, Üniversitenin atama kriterlerine göre 120 puan

doçent ataması için yeterli olduğu halde, kendisinin yaklaşık 800 puanı olmasına rağmen, yaklaşık
26 aydır kadrosunun ilan edilmediğini, mağduriyetinin büyük olduğunu,

2000 yılında, rektörlük seçimi olduktan sonra, eylüldeki ilk açıköğretim sınavında,
görevlilerin değiştirildiğini gördüğünü, normalde dört görevi varken, iki görev geldiğini, cumartesi
ve Pazar sabahı iki görev olduğu için görevine gittiğinde, Pazar günü gözetmenin; "dün öğleden
sonra da sizin isminiz vardı; ama, kendiniz gelmediniz." Dediğini, kendisinin merak ettiğini, pazar
günü öğleden sonra tekrar gittiğini, bir önceki günün sınava giriş kâğıdının üzerinde olduğunu,
durumu tespit etmek için zarf açıldığım, açılan zarfta ismini gördüğünü, sınav evrakını da aldığım
kasıtlı olarak; çünkü, kendi ismine geldiğini, yukarı çıkıp sınavı başlattığım, biraz sonra aşağıdan
çağırıp, kendine "bir yanlışlık olmuş, siz yanlış evrak almışsınız." Dediklerini, listede isminin var
olduğunu, karşısına imza attığını söylediğini, kendi yerine kimi çağırdıklarını sorduğunu,
üniversiteden olmayan birisi olduğunu öğrendiğini, bina sorumlusunun dönemin Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Adem Gülel olduğunun, niye böyle yaptıklarını sorduğunda; bunun yetkilerinde olduğunu
söylediklerini, aslında hasta veya gelmeyen olduğunda görevlilerin yerini değiştirebileceğini
kendisinin ise öğretim üyesi olduğunu ve göreve geldiğini, daha sonra, bilemediği kadar isminin
değiştiğini,

ikincisinin, 2000 yılından 2005 yılına kadar, yaklaşık bu döneme kadar, coğrafya bölümü
olarak sosyal puanla öğrenci aldıklarını, klimatoloji diye fen ağırlıklı oldukça ağır bir derslerinin
bulunduğunu, öğrencilerinin sosyal puanla geldikleri için, bu dersi yeterince anlamadıklarım,
anlatan arkadaşın dört yılın sonunda ben yetersizim deyip, çekildiğini, kendisinin bu yetersizliği
ortadan kaldırmak için kendi mezun olduğu İstanbul Üniversitesinde Prof Dr. Sim Erinç'in anlattığı
klimatoloji ders notlarım fotokopi haline getirip kapak yaparak öğrencilerine dağıttığını, bunların
öğrenciyken tuttuğu notlar olduğunu, hakkında kitap yazdı, izinsiz yazdı, branşı ve uzmanlık alam
değil gibi ifadelerle meslekten men isteğiyle soruşturma açıldığım, halbuki, fizikî coğrafyadan
yardımcı sertifikası bulunduğunu ve bu bölümün branşı olduğunu, dolayısıyla, şu anda beşeri
coğrafyacı olmasına rağmen mezuniyetinin fizikî coğrafya olduğunu, bütün kaynaklan göstererek
böyle bir çalışma yaptığım,

Bir de, güncel klimatolojiyle ilgili; iklim değişmeleri, deniz seviyesinin yükselmesi
konusunda öğrencilerin sürekli soru sorduklarını, kendisinin de internetten indirip, belgeleri,
kaynaklan vererek önsözleri yazdığını, öğrencilere bunun ders kitabı değil, yardımcı ders kitabı
olduğunu söylediğini ve bu çalışmayı fotokopi olarak 5 milyon liraya mal ettiğini,

İfade etmiştir.

8. Prof. Dr. Erdal AĞAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji
Anabilim Dalı öğretim Üyesi)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 18.01.2006 tarihli beyanında özetle;
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2000 yılından bu yana Ondokuz Mayıs Üniversitesinde birçok hukuk dışı uygulamanın
bulunduğunu, 2000 ile 2004 yıllan arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim Üyeleri Dernek
Başkanlığı görevini yürütmesi sebebiyle üniversitenin uyguladığı hukuk dışı uygulamaların birçok
belgesinin ve bilgisinin kendisinde bulunduğunu,

Asıl amacı çalışma barışını tesis etmek olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi disiplin
yönetmeliğinin amacı dışında kullanılarak öğretim üyelerinin cezalandırıldığını, isteksiz ders
verdiği için hakkında soruşturma açılan öğretim üyelerinin bu duruma örnek olarak verilebileceğini,
üniversitede disiplin soruşturma sayısının son altı yılda 300 ile 400 arasında bir rakam olduğunu
düşündüğünü, yirmibeş yılda açılan toplam disiplin soruşturma sayısının, son altı yılda açılan
disiplin soruşturma sayısının sekizde 1 'i kadarı olduğunu,

Kendisi hakkında, dernek başkanı sıfatıyla basında yaptığı açıklamalar sebebiyle üç tane
disiplin soruşturması açıldığını, bu soruşturmalardan birisinin sonunda memuriyetten atılmadan
sonra en ağır ceza olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verildiğini, bu cezanın
mahkeme tarafından iptal edildiğini, açılan diğer iki disiplin soruşturmasının akıbetinin ne
olduğunu henüz bilmediğini, kendisine bu konuda yapılmış bir bildirimin olmadığını,

Yönetimin yandaşı olmayan öğretim üyelerinin sicillerinin bozulduğunu, bu bozma
işlemlerinin tümünün mahkeme kararlan ile iptal edildiğini, aynca, bazı öğretim üyelerinin
unvanlarının geri alınmaya çalışıldığını,

Sayın Rektörün kamuoyunda araştırma projelerine aynlan paranın yaklaşık 50 kat arttığım
dile getirdiğini, bu durumun doğru olduğunu, ancak, 2000 yılında araştırma projesi desteklenen
öğretim üyesi sayısı 125 iken ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinden dışandan en az 300 öğretim
üyesi alınmasına rağmen bu sayının 123 düştüğünü, yani, verdiğiniz para 50 artarken, projesi
desteklenen öğretim üyesi sayısmda bir değişme olmadığını, ayrıca proje verilmesinde objektif
kriterler uygulanmadığım, kendisinin de proje talebi olduğu halde gerekçe bildirilmeksizin
desteklenmediğini, tıp fakültesi, diş hekimliği ve veteriner fakültesindeki öğretim üyeleri tarafından
hazırlanan projelerin yüzde 80'inden fazlasının herhangi bir hakeme gidilmeden kabul ya da
reddedildiğini, hiç yurtdışı yayım olmayan kişilere 350400 milyar lira destekler verildiğini,

Sayın Rektörün, kamuoyunda sürekli olarak Üniversitenin basanlara koştuğunu ifade
ettiğini, ancak durumun böyle olmadığını, mesela, yayınlara göre, YÖK'ün internet sitesinde, 2003
yılma ait farklı alanlardaki başansının sıralandığım, sosyal alandaki yayın sayısına göre
Üniversitenin 54 üncü sırada olduğunu, sağlık alanında 23 üncü sırada olduğunu, fen bilimleri
alanında 15 inci sırada olduğunu, öğretim üyesi başına düşen yay m sayısı bakımından yapılan
indekste, Üniversitenin 0,50 puanla 35 inci sırada olduğunu,

Kadrosu verilmeyen öğretim üyesi arkadaşlann bulunduğunu, altı yıldır bu üniversitede
kadro beklediklerim, 19 Mayıs Üniversitesi Senatosunun belirlediği kritirler ile Yükseköğretim
Kurulunun belirlediği kriterlere uyulmasına rağmen altı yıldır kadrosu verilmeyen insanların
olduğunu, buna rağmen Yönetime yakın olan kişilerin özel şartlar, özel koşullar oluşturularak
akademik kadrolara atandıklannı,

Yardımcı doçent, doçent ve profesörlük kadrolarına yapılacak alımlarda ön koşullar
konularak fırsat eşitliğinin bozulduğunu,

2547 sayılı Kanunun 31, 32 ve 33 üncü maddelerinde hükme bağlanan okutman, uzman,
öğretim görevlisi atamalannda ilgili yönetim kurulu karan alınarak Rektörlüğe sunulması yerine
Rektörlüğün uygun bulması üzerine ilgili yönetim kurulu kararlarının alındığını, Sinop Eğitim
Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi olarak atanan Mahir
Yörükkaya'nın bu duruma örnek teşkil ettiğini,

İfade etmiştir.
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9. Prof. Dr. Halis ÖLMEZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 18.01.2006 tarihli beyanında özetle;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetiminin, son dört yıldan beri kısıtlı, maksatlı, amaçlı ve
sürekli bir şekilde kendisinin sunmuş olduğu bilimsel araştırma projelerine, hiçbir gerekçe
göstermeksizin, maddî destek vermediğini ve bunun sonucu olarak da, hem bilimsel
araştırmalarının yaym faaliyetlerini aksattığını hem de belki daha önemlisi yüksek lisans ve doktora
öğrencilerinin yetiştiremez konuma düşmüş bulunduğunu, öğretim elemanları tarafından sunulan
projelere Üniversite tarafından destek verilmesinde objektif davranılmadığını,

îfade etmiştir.

10. Doç. Dr. Cafer POLAT ( Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi eski öğretim
Üyesi)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 18.01.2006 tarihli beyanında özetle;

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak atanmasının
yapılması için uzun yıllar açılacak, ilan edilecek kadroyu beklediğini, yardımcı doçent olarak
atanmak için gerekli kriterlere sahip olduğunu, birkaç kere konuyla ilgili olarak Üniversite
idarecileriyle görüşmeyi denediğini, Sayın Rektörden uzun uğraşlar sonucunda bir gün randevu
almayı başardığını, Rektörün makamında kendilerine hiçbir şekilde öğretim üyeliğine
yükseltilmeyeceğinin, esasen Genel Cerrahi Anabilim Dalı içinde farklı projeleri olduğunun ifade
edildiğim,

Üniversite yönetimince bölümlerde ihtiyaç bulunup bulunmadığına, alınacak insanların
liyakatli veya yeterli olup olmadığına bakılmaksızın onlarca insanın alınıp kadrolaşıldığını,

Ağustos 2002 tarihinde Yükseköğretim Kurulundan Genel Cerrahi Anabilim Dalma iki
tane yardımcı doçent kadrosu gelmiş olmasına rağmen, bunların ilan edilmediğini, bunun yerine
Sağlık Meslek Yüksekokuluna ilan verildiğini ve alım yapıldığım, kısa süre sonra alınan bu
kişilerin 2547 sayılı Kanunun 13 B/4 üncü maddesine istinaden geçici görevle Tıp Fakültesi Genel
Cerrahi Anabilim Dalında görevlendirildiklerini, 2003 yılında ise Rektörlüğün, YÖK'ten de izin
alarak, Meslek Yüksekokulu kadrosunda bulunan bu iki arkadaşı "Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
Anabilim Dalında yardımcı doçent ihtiyacı vardır" diyerek kadrolanyla birlikte, Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim dalına naklettiğini, başvuru üzerine bu son işlemin mahkemece iptal
edildiğini, bunun üzerine ilgili kişilerin anılan Meslek Yüksekokuluna geri gönderildiklerini ve kısa
bir süre sonra 2547 sayılı Kanunun 13 B/4 üncü maddesine istinaden geçici görevle Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalında görevlendirildiklerini,

11 Nisan 2004 tarihinde "ihtiyaç yoktur" gerekçesi ile kendisinin görevine son verildiğini,

İfade etmiştir.

11. Doç. Dr. Adem DERVİŞOĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 18.01.2006 tarihli beyanında özetle;
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Acil Anabilim Dalında çalışan bir öğretim üyesinin Amerika'dan aldığı acceptance'a
rağmen, akademik izin alamadığı, bunun üzerine ancak ücretsiz iznini alarak Amerka'ya
gidebildiği; ama, başkalarının geçici görevle, çok rahatlıkla Türkiye'deki herhangi bir yere
gidebildikleri,

Hangi öğretim üyelerinin Atatürkçülük, laiklik veya çağdaşlık karşıtı olarak bu
üniversiteden uzaklaştırıldıklarının belirtilmediği, cezalandırılan veya mağdur edilen bir öğretim
üyesinin bu kavramların hangisine, nasıl uymadığının belirtilmediği,

Acil'e gelen hastaların yaklaşık yüzde 50'sinin dahilî hastalar olduğu fakat Şu anda
Acil'de dahiliye uzmanın olmadığı, sadece Bir dahiliye asistanın olduğu,

Bir anestezi uzmanı Acil'de görevlendirilmezken, geçici görevle bile olsa, bir dahiliye
uzmanı Acil'de görevlendirilmezken, bir cerrahi uzmanının görevlendirilmesinin düşündürücü
olduğunu,

İfade etmiştir.

12. Naci PINAR (Samsun Spor Yönetim Kurulu Üyesi)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 18.01.2006 tarihli beyanında özetle;
Üniversite Sağlık Kültür Daire Başkanlığının 14.5.2003 tarihindeki et ihalesine girdiklerini

ve ihaleyi aldıklarım, bunun Samsunspor adına girdikleri ilk son ihale olduğunu, başka ihaleye
girmediklerini,

Samsunspor Turizm Güvenlik Ltd. Şti. nin Samsunspor'un bir yan kuruşlu olduğunu,
Samsunspor'a gelir temin etmek için kurulduğunu,

ihale öncesi tehdit edildiklerini ve ihaleden çekilmek karşılığı 10 milyar teklif edildiğini,
buna rağmen ihaleye girdiklerini, toplam 8 adet ihalenin yapıldığını, bu ihalelerden sadece et ve
tavuk ihalesini alabildiklerini, ihaleye giren diğer firmalar tarafından şikayet edildiklerini,
yanılmıyorsa evraklarının YÖK tarafından incelendiğini ve herhangi bir sakınca yok diye geri
geldiğini,

Naci Pınar'm söylediği iddia edilen "Söz verdi, biz bu ihaleyi alacağız; ben Rektör Beye
100 milyar verdim" iddiasının kesinlikle doğru olmadığını,

Etlerinin menşeinin belli olmaması ve parça et verilmesi iddiası ile ilgi olarak 30 kez et
teslim ettiklerini, hiçbirini Nermin Günsan'ın teslim almadığını, bunu bilmesinin de bu nedenle
mümkün olmadığını, kesim belgelerinin bulunduğu bir dosyayı Komisyon başkanına sunduklarını,
bu dosyayı mahkemeye vermek üzere üniversiteden aldığını,

İfade etmiştir.

13. Sedat ŞEN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
İnşaat Mühendisi)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 18.01.2006 tarihli beyanında özetle;
İnşaat mühendisi olduğunu, 5 yıldır Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri Teknik Daire

Başkanlığında çalıştığın, 2001, 2002, 2003 yıllarında ihale komisyonunda görev aldığını, daha
sonra ki yıllarda ise nakil geldiği Sinop ili Bayındırlık Müdürlüğünde inşaatla ilgili yolsuzluk
iddialarının gazetelerde devamlı haber olarak çıkması nedeni ile görev almadığım,

Kendisine verilen disiplin cezalarının mahkemeler tarafindan iptal edildiğini, adli cezasının
da bulunmadığını, ancak ceza mahkemelerinde devam eden davalarının bulunduğunu, bir yatılı
bölge okulunda sahte evrak düzenleyerek fazla ödemeye sebebiyet vermekten yargılandığını,

İfade etmiştir.
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14. ZEYNEP GALATA(Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Sağlık Yüksek Okulu
Öğretim Görevlisi)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 18.01.2006 tarihli beyanında özetle;
Sadece LES sınavıyla, açıktan atama şeklinde birçok kişinin göreve alındığı,
Bazı öğretim görevlilerinin yüksek lisans yapmaları engellenirken, keyfi olarak bazılarına

izin verildiği,
Yönetime yakın ve yönetim anlayışında olanlarla olmayanların sözleşme sürelerinin keyfi

olarak farklı uzatıldığını,
İfade etmiştir.

15. Mehmet YÜKSEL (SUR - MED A.Ş. Yetkilisi)

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 18.01.2006 tarihli beyanında özetle;

Samsun'da 1990 yılında kurulmuş tıbbî malzeme deposu olduklarını, Samsun ve civarında
6, 7 ilde tıbbî malzeme, kimyasal malzeme, laboratuvar malzemesi satışını yaptıklarını,
Üniversitede, özellikle Tıp Fakültesi döner sermayesinde yapılan çok haksız, adil olmayan
uygulamaları anlatmak istediğini,

Tıp Fakültesi döner sermaye satın almasında ve ameliyathanesinden sorumlu olan Tülay
Bektaş isimli hemşirenin bütün bunları yaptığım, arkadaşı, yandaşı olduğu, hatta rüşvet aldığı
birkaç tane firmaların bir malzeme alınacağı zaman, şartnamesini birebir yazdığını, böylece
kendileri o malzemeyi çok ucuz verseler dahi, rapor tutularak söz konusu bu firmaların
malzemesinin üniversiteye çok yüksek, fahiş rakamlarla aldınldığını, bu işlerle alakası olan Uç tane
firmanın isimlerinin ise Umut Medikal, Grup Medikal, Karadeniz Medikal olduğunu,

Satın almalarda ilk önce bir teknik şartnamenin hazırlandığını, bu teknik şartnameye göre
malzeme alındığım, teknik şartnameyi de Tülay Bektaş'ın hazırladığını, şartnameyi doktorun da
imzaladığım, ancak malzemeyle gittiğiniz zaman, Tülay Hanım'a götürün, tanıtın denildiğini,
şartnameyi hazırlayan sadece tek sorumlu Tülay Bektaş olduğunu, aslmda hekimlerin hazırlaması
gerektiğini, burada adı geçen hemşireye bıraktıklarını,

örnek olarak toplamda bizim 1 milyar 736 milyon lira ya da 1 736 YTL teklif verdikleri
ürünü, kurumun 20 milyar 860 milyon liraya aldığım,

Hatta ürüne temsilcilik belgesi, bayilik belgesi yazarsanız firmanın bunu kötüye kullanıp
çok yüksek kâr marjlanyla verdiklerini, aynı ürünü, aynı markayı temsilcilik belgesi yazılmadığı
taktirde kendilerinin yarı fiyatına verebileceğini idarecilere söylediğini, ancak bugüne kadar bir
sonuç alamadığım, aynı markayı Üniversitenin resmî fiyat listesini ele geçirdiği firmadan üçüncü
elden alsaydı 6 milyar 160 milyon liraya alabileceğini, oysa bu sistemde sonuçta 21 milyar liraya
aldığım,

Genelde, bayilik sisteminde, eğer bu bölgenin bayisi iseniz bir başka bayi gelip burada
ihaleye giremediğini, çünkü, firmanın sisteminin bu şekilde kurulduğunu, bayilik şartı koymadıkları
takdirde, herhangi birisinin İstanbul'dan gelip buradaki ihaleye girebileceğini, burada da, genellikle
resmî satışlarda, tek tabanca olunması nedeniyle insanların en üst fiyatı verdiklerini, üçüncü bir
firma girdiği zaman durumun değiştiğini,

Satın alma bölümü, Tıp Fakültesi döner sermayesinde Yücel Cim ve iki arkadaşının
olduğunu, bunların kendi inisiyatiflerini kullanarak kendi firmalarından özellikle ihale yapmadan
21/b'yle pazarlık usulüyle 21 milyar liralık alışveriş yaptıklarım, bu alımların toplamda büyük
rakam tuttuğunu, sonra da göstermelik 5-10 milyar liralık herkesin katılacağı ihale yaptıklarım,
kendilerinin 21 milyarlıktan haberinin bile olmadığım, yani kâr marjı çok yüksek olan malzemeler
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olduğunu, bunu özellikle Tülay Hanım bildiğini, bunların ihaleye bile çıkartılmadan adamla
aldırıldığım,

Bütün bu yolsuzlukları yapan şahısların üniversitede Tülay Bektaş, aşağıda Satın Almada
Yücel Cim ve arkadaştan olduğunu, başka hiç kimse karışmadığını,

Üniversitenin Satın alma, sarf malzeme deposundan hırsızlık yapıldığını, bunu
Samsun'daki tüm firmaların bildiğini, orayla alakası olan birine eksik malzeme teslim edildiğini,
Tülay'a eksik malzeme teslim edildiğini, bu eksik malzemelerin İstanbul'da gezdiğini, hatta
İstanbul'dan bir firmanın kendisim telefonla arayarak "bize bir şey geldi, bunları alır mısınız,
herhalde kaçak, çalıntı, ama adresi Ondokuz Mayıs Üniversitesi yazıyor" dediğini,

Spanç denilen malzeme alımında da üniversitenin 700 milyar civarında zarara
uğratıldığım, bunu da dilekçeyle, gerek şifahi gerek dilekçeyle müracaat ederek dile getirdiklerini
ancak Tülay Bektaş ve arkadaşlarım aşamadıklarım, 150-200 milyara bitmesi gereken toplam ihale
750 milyara, rapor tutularak söz konusu firmaya verildiğini,

Bu sene aym malzemeden ihaleye girdiklerim, kendilerinin Ağaoğlu markasını temsil
ettiklerini, fiyatlarının ucuz olmasına rağmen kendilerinden alınmadığını, her zaman aldıkları
firmadan aldıklarını, nedenini sorduklarında "biz bunu tekrar deneyeceğiz" dediklerini ve
denediklerinde kendi mallarının daha emici olduğu tespit ettiklerini, bunun üzerine ihaleyi
kendilerine vereceklerine iptal ettiklerini, bunu yapan Tülay Bektaş ve arkadaşları, bir de acil de
hemşire olan Rahşan Hanımın olduğunu, Umut Medikal isimli firmayı zaten bu hemşireyle
kurduklarını, geçen sene kurulduğunu, sermayesi susu busu olmayan bir firma olduğunu, buna
rağmen geçen sene Samsun'da vergi rekortmenleri arasında bulunduğunu, bütün alınacak
malzemeler, şartnameler ona göre hazırlandığını, Tülay Bektaş'in para ilişkisinin olduğu
firmalardan bir tanesinin Umut Medikal diğerinin ise Grup Medikal olduğunu,

Bu konularda savcılığa dilekçe vermeyi düşündüğünü, avukatıyla görüştüğünü, öncelikle
durumu üniversiteye bildirelim sonucuna göre hareket ederiz şeklinde görüş bildirince durumu
ayrıntılarıyla üniversiteye bildirdiğini bundan henüz bir sonuç almadığını,

Üniversitede bu tür usulsüzlüklerin 2003 yılının sonlarında başladığım, 2003, 2004, 2005
ayyuka çıktığım,

16. Hüseyin UZUN (Ondokuz Mayıs Üniversitesine iş yapan Temizlik Şirketinde 1998-
2002 yıllan arasında çalışmış eski temizlik işçisi halen seyyar simitçi),

Komisyonumuzun Samsun'daki çalışmalarında 18.01.2006 tarihli beyanında özetle;
Kendi başvurusu üzerine dinlenen Hüseyin Uzun 1998-2002 yıllan arasında Ondokuz

Mayıs Üniversitesinde temizlik ihalesi alan firmada temizlik işçisi olarak çalıştığım, ancak işe alma
işten çıkarma gibi her türlü özlük işlerinin Üniversitenin İdari ve Mali tşler Dairesi tarafından
yapıldığım ve idari işlerin şimdi emekli olan müdürü ve Genel Sekreter olan Nazım Alkan
tarafından haksız yere işine son verildiğini, sebebini sorduğunda ise "sana mı soracağız, üniversite
bizden sorulur, Cumhuriyet Halk Partisine üyeliğin var mı?" dediklerini,

Genel Sekreter Nazım Alkan Cumhuriyet Halk Partisinden Milletvekili aday olacağı için
kendisi ve bazı arkadaşlarını işten attığım, kendilerinin yerine Cumhuriyet Halk Partisinden delege
olanlann yakınlarını aldıklarını, üç tane müfettişin Sosyal Çalışma Bakanlığından geldiğini, onlar
da inceleme raporu neticesinde "iş akdine son verildi, işe ne zaman alınacağına dair kesin tarih
veremiyoruz" denildiğim ancak kendilerinden sonra 800 kişi aldığını,

Bu konuda kendisinin mahkemeye müracaat ettiğini, davanın devam ettiğim avukatının
davayı yürüttüğünü, hiçbir tazminat verilmeden işine son verdiklerini,

İfade etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 9 8 —

17. Ali SEZER (Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe
Kontrolörü)

24.01.2006 tarihli beyanında özetle;
2002 Bütçe Kontrolörleri Yaz Çalışma Programı uyarınca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bütçe Dairesi Başkanlığına denetime gittiğini, bu esnada da kendisine iletilen şikâyet dilekçeleri ve
Bakanlıktan gelen yazı uyarınca inceleme istendiğini, o dönemde incelemesini gerçekleştirdiğini;
aldığı belgeler, bilgilerle birlikte Ankara'ya dönüp raporunu yazdığını, 2003 yılının onikinci ayında
da raporunu teslim ettiğini,

özellikle Ziraat Fakültesi inşaatı işinde ciddî bir sıkıntı olduğunu, öncelikli olarak
müteahhitin işi bıraktığını, bir yıldır işin başında bulunmadığım; fakat, bu konuda bir işlem
yapılmadığını, bu konuda, Rektörlükten, ilgili birimlerinden yazışma dosyalarını istediğini, idarenin
ciddî bir kusuru olduğunu gördüğünü, özellikle bir sene gibi bir müddette bir şey yapılmadığı halde,
işin feshedilebileceğini, cezaî şartın; gerek şartnamede gerek sözleşmede öngörülmesine rağmen bu
yola da gidilmediğini,

Onun dışında, diğer inşaat işlerinde de problem olduğunu, genel hatlarıyla yaklaşık 6 veya
7 inşaatta alüminyum doğramalarla ilgili problem bulunduğunu, bu işlerde de, herhalde 6-7 ayrı
komisyon oluşturulduğunu; fakat, her birinin sonucunun ayn olduğunu; iddianın şu olduğunu: O
anki Yapı İşleri Daire Başkanı Recep Durmuş ve ekibinin, bu işlerde fazla ödemeye sebebiyet
verdiğinin söylendiğini; yani, tartıda 10 kilo gelen alüminyum doğrama kalemlerine 40 kilo
üzerinden ödeme yapıldığı gibi iddialarla hakkında soruşturma açılıp ceza verilmiş olduğunu, o
dönemde de, kendisiyle de bizzat görüştüğünü, Recep Durmuş'un onlara karşı idare mahkemesine
başvurduğunu, bir ikisinin kendi lehine sonuçlandığını öğrendiğini, bunları Rektör Beyle de
konuştuğunu,

2547 sayılı Kanuna göre yükseköğretim personeli olduğu için, yetkinin YÖK'te olduğunu,
raporun bir örneğinin YÖK'e gönderildiğini; fakat, YÖK'ün gereğini yapıp yapmadığını
bilemeyeceğini,

Kendilerinin, bütçe uygulamalarını denetlediklerini, ama, gördüğünün şu olduğunu:
sadece bu konuda değil, diğer konularda da, biraz sıkıntının herhalde YÖK'ten de kaynaklandığını,
gereğini yapmadığını,

tfade etmiştir.

18. Mustafa Şakir BAŞARAN (Sayıştay Uzman Denetçisi)

24.01.2006 tarihli beyanında özetle;

4.4.2005 başlayıp Temmuz ayında tamamlanan sürede Karayolları Bölge Müdürlüğü ile
birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2004 yılı katma bütçe hesabını da incelediğini,

Sayıştay yerinde incelemesini tamamladıktan sonra sorgularını tevdi ettiğini, kanun
gereğince cevapların taraflarına geldiğini, sorguların sonucunda, savunmaların tekrar incelenip bir
rapor hazırlanıp ilgili daireye tevdi edildiğini, şu andaki çalışmanın bu aşamada olduğunu, onun
için, daha yargıya intikal etmediği için, sorgulan kendisinin verme yetkisinin olmadığını,
Başkanlıktan yazılı olarak temin edilebileceğini,

Sayıştayın, kanun, tüzük, yönetmelikler çerçevesinde hukukilik denetimi yapmakta
olduğunu ve babta, sorumlulara 36 tane soru tevdi ettiğini,
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Temmuz ayında, görevini tamamlamak üzereyken Samsun Deniz Şiirleri adlı kitabını
Kamel Matbaasına bastırdığını, ancak işin hâlâ tamamlanmadığını, toplam değerinin, 750+KDV
dendiğini, aldığı kitapları dağıttığını,

İfade etmiştir.

19. Prof Dr. Tahir HATİPOĞLU (Tüm öğretim Üyeleri Derneği Başkam)

24.01.2006 tarihli beyanında özetle;
1986 yılında, şimdi başkanı olduğu demeği kurduklarını, şu anda, hem dernekçilik

yaptığını, hem de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Histoloji Ana Bilim Dalında öğretim üyesi
olduğunu, Profesyonel işinin "YÖK'oloji" bilim dalı olarak herkes tarafından bilindiğini, YÖK
konusunda, bayağı derin uzman sayıldığını, bu konuda 7 kitap yazdığını,

YÖK sisteminin 12 Eylül döneminin eseri olduğunu, yani darbenin ürünü ve darbe
sonucunda kurulduğunu, aradan geçen süreç içerisinde özünü, sistemi koruduğunu, yani, değişen
bir şeyin olmadığını, başındaki kişinin şu olması, bu olması durumu değiştirmediğim, Bu sistemin
özünün otorite üzerine kurulu olması olduğunu, devlet otoritesi, aynen üniversite düzeyinde,
YÖK'de devam ettiğini, YÖK otoritesi ile devlet otoritesi bu sistemde birleşmiş vaziyette
bulunduğunu, bununda üniversite anlayışına son derece ters bir şey olduğunu, Yani, üniversitelerin
devlet dışı kurumlar olması, dolayısıyla da devlet otoritesinin dışında kalması gerektiğini, bizde,
maalesef, bu iki otoritenin birleştirildiğini ve şimdi, başımızda otoriter bir YÖK, otoriter bir
üniversite olduğunu, bu otoriteyi bir YÖK Başkanı; iki, taşrada, Anadolu'da onun beylikleri
dediğimiz rektörlerin kullandığım,

Kendisine göre üniversitelerde otoritenin hiç geçerli olmaması gerektiği, Üniversitede
herkesin özerk, özgür ve otoritenin dışında bulunmasının doğru olacağını, ancak Türkiye'de
üniversitelerin gerçekten otorite kıskacı altında, keyfî bir yönetim, rektörler o kadar keyfî ki,
astığım astık, kestiğim kestik anlayışıyla yönetildiğini, bir kişinin akademik yükseltilmesi, yani
profesör olması rektörün iki dudağı arasında olduğunu, şöyle ki bilimsel kriterleri tutturmasına
rağmen rektörün sevmediği, hoşlanmadığı kişi iseniz ilan vermeyerek profesör olmasını
engelleyebileceğini, bu kadar keyfî bir yönetim, böyle bir aldırmazlık, sorumsuzluk olamayacağım,
ancak Türkiye'de bugün bütün üniversitelerin bunun yaşandığını, bu sistem nedeniyle öğretim
üyelerinin uyum adamı olduklarını yani terbiye edildiklerini hem de düzene sokulduklarını,

Bazıları "üniversitelerde artık atılan, satılan azaldı, sürgün azaldı, üniversite
demokratikleşti, güzelleşti, YÖK değişti filan" dediklerini, aslında, düzelenin öğretim üyeleri
olduğunu, sistemin veya sistemin sahibi olan kişilerin düzelmesinin söz konusu olmadığım,
Öğretim üyelerinin, artık, sisteme boyun eğmekten başka çare kalmadığını bilmesinden
kaynaklandığım,

Bu sistemin, dünkü YÖK Başkanı zamanında da bugün de aym, değişen bir şey
olmadığını, sistemin Anadolu'daki beylerinin rektörler olduğunu, YÖK Başkanının da, rektörün
otoritesi sarsılmasın diye, o rektörün önerdiği bütün önerilere imzayı attığım, bugüne kadar
rektörün üniversite öğretim üyesinin sürülsün deyip de, YÖK'ün onaylamadığı insanın olduğunu
hiç tahmin etmediğini,

YÖK'e, rektörü şikâyet edip derdinizi anlattığınızda uygulamanın şu şekilde olduğunu,
YÖK Başkam, aym dilekçenin fotokopisini çekerek rektöre gönderdiğini, yani rektöre kendisini
şikayet edeni ihbar ettiğini, böyle bir şey olamayacağım, ondan sonra da, rektörün kendisini şikayet
eden hakkında disiplin soruşturmasın açıp ve ceza verdiğini, onun için, bu sistemin mutlaka
demokratikleştirilmesi değişmesi gerektiğini, Üniversitelerin demokrasinin olduğu, demokrasinin
geliştiği, yeşerdiği ve diğer yerlere örnek olduğu kurumlar olması gerektiğini, mevcut sistemi,
savunmanın mümkün olmadığım, bunun mutlaka değişmesi gerektiğine inandığım, bir iktidar
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konusu da olması gerekmediğini, Üniversiteye yakışır, kendimize uygun bir üniversite mevzuatı
mutlaka meclisin çıkarmasının zorunlu hale geldiğini, bugünkü iktidar partisi ile muhalefet
partisinin bu doğrularda uzlaşarak, artık bu YÖK ceberutluğunu ortadan kaldırmaları gerektiğini,
bir kişinin dahi mağdur olmasının dahi önemli olduğunu,

Komisyonun yetkisi dahilinde veya dışında mı bilemeyeceğini, ama, her iki partiden
arkadaşlar olduğuna göre, anlaşarak bu sistemin düzeltilmesi yoluna gidilmesi gerektiğini, en
azından, yani tümü dilzelmese bile, bir kere bu sürgün maddelerinin kaldırılmasının gerektiğini,
İkinci olarak rektörlere bu otoriteyi sağlayan, keyfî yönetimi sağlayan, dilediğini atma yetkisi
veren maddelerin kaldırılması gerektiğini, Başbakanlıkta memur olabilmek için, hatta kendi
köyünde, belediyeye memur olabilmek için, ÖSYM'nin yaptığı, merkezî sınava girilip tercih
yapıldığını, ama, bugün, bir rektör, sokakta gezen bir adamı, yani diyelim ki, biyoloji bölümünü
bitirmiş, aylak aylak gezen bir kişiye "gel kardeşim, seni üniversiteye alalım" diyebildiğini, ilan
zorunluluğunun dahi bulunmadığım, öğretim görevlisi, uzmanların, ilan verilmeden alınabildiğini,
hatta, bunlar, taşrada, genellikle, yerel üniversitelerde oranın eşrafından olanların çocukları
olduğunu,

Kendi deyimiyle mevsimlik tanm işçisi gibi bu öğretim görevlileri, uzmanlar, yardımcı
doçentlerin atandığını, eğer rektörün gözüne giremezlerse hoşunuza gitmezse, bir yıllığına üç
aylığına da atanan bu kişilere üç ay sonra sizin görevinize teşekkür ederim deyip işine son
verebildiğini, bunda yasal açıdan da rektörün en ufak bir sorumluluğunun olmadığını, yani
sorumluluk yok, ama keyfilik, yetkinin sonsuz olduğunu,

Fakülte, üniversite yönetim kurulunun dekanlardan oluştuğunu, Dekanları Rektörün
atadığını, böyle bir" kurulda dekanın rektörün dediğine karşı çıkmasının söz konusu olamayacağını,
böylece kurulların aslında tek kişilik rektörden ibaret olduğunu, aynı şeyin senatolar içinde
söylenebileceğim, üniversiteyi yozlaştıran bir başka şeyin de maddi çıkarların yani parasal
meselelerin olduğunu, örneğin dekan olarak atanan bir kişinin bir kere otomatik 500 milyon
maaşının artığını, bunun getirdiği bir sürü yan gelirlerin olduğunu,

Meclisteki siyasi partilerin kendi aralarında anlaşarak konsensüsle YÖK yasasını
değiştirmeleri ve yeni bir yasa yapmaları gerektiğini,

Şimdi, üniversitelerde kutuplaşmaların başladığım, bir rektörün göreve başladığında bu
korkunç yetkilerini kendisinin düşmanı olan, zıt gördüğü insanlara uyguladığını, ertesi dönem, onun
zıttı olan bir görüşte rektör göreve geldiğinde o da bu sefer öbürlerini temizlemeye çalıştığım,
bunun üniversiteler için çok korkunç bir şey olduğunu, zaman geçtikçe öğretim üyeleri de
olgunlaşıp, artık üniversitelerde o senin adamın, bu senin adamın döneminin bitmesi, bu tür şeylerin
değil, bilimsel ölçütlerin esas alınması gerektiğini,

Kendisinin üniversitelerde seçimden yana olduğunu, ama, seçmen kitlesinin değişmesi
gerektiğini, mutlaka seçim olmalı, örneğin, eskiden olduğu gibi profesörler, doçentler veya sadece
profesörler diğer unvanların temsilcileri, mesela yardımcı doçentlerden iki temsilci,( 1946
yasasında mesela, 1750'de de öyle) şeklinde seçmen kitlesinin belirlenebileceğini, seçmen sayısının
azaltılabileceğini, mesela profesörler, 10 doçent, 3 yardımcı doçent, hatta öğrenci de ama birer,
ikişer temsilciyle sınırlı seçmenlerin belirlenebileceğini,

İkinci dönem rektörlüğün mutlaka kalkması Rektörlüğün bir dönem yapılmasını,
gerektiğini,

Rektörlüğün, eksiden olduğu gibi sırayla olmasını,(4936'da olduğu gibi fakülteler arası.)
şimdi, fakülteler çok olduğu için, ona karşı bir önlem alınıp üniversiteler arası kurulun her
üniversitede grup ayırabileceğini, (mesela sosyal bilimler, sağlık bilimleri, fen bilimleri gibi)

Bu üç şeye dikkat edilmesi durumunda dahi bugünkü sorunların, bu etkilerine rağmen
yine aşılabileceğini,

Üniversitelerde bilimin otoritesinin hâkim olması, bilimin esas alınmasını gerektiğini,
YÖK Yasasında da bu konuda boşluk olduğunu, bazı üniversitelerin ölçütler koydu; ama, bu
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ölçütler koyduğunu ancak bunların yasal dayanağının bulunmadığını, bunu yasal hale getirmek
gerektiğini,

Bir de tıptaki TU S sınavı gibi diğer dallarda da merkezi sınav olması gerektiğini,
Rektörlerin sadece akademik konularda yetkili olmasını; ama, bunun dışında ki konularda

üniversite içerisinde rektörün yanında, mesela bir genel müdür gibi profesyonel yöneticilerin
bulundurulması gerektiğini, şimdiki yasa da bu görev fakülte sekreterlerine, üniversite
sekreterlerine verilmesinin düşünüldüğünü, ama bunun da suiistimal edilerek bütün üniversitelerde
profesörlerin genel sekreter yapılmayı başlandığını aslında YÖK Yasasının üniversite genel
sekreterlerinin 657 sayılı memurlardan olmasını şart koştuğunu, bunu Maliye Bakanlığı ve
Sayıştay'a, dernek olarak, bir ay önoe bildirdiklerini,

İfade etmiştir.

X. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİNİN GENEL DURUMU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde 1873 sayılı kanunla kurulmuştur. 1973
yılında Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Samsun Tıp Fakültesi, 1873 sayılı kanunun 2.
maddesi uyarınca Üniversitemize bağlanmıştır.

Bu yasanın 3. maddesi gereğince de ikinci fakülte olarak, Fen ve Mühendislik Bilimleri
Fakültesi, üçüncü fakülte olarak Yükseköğretim Kurulunun 31 Ağustos 1976 tarih ve II. 5/C sayılı
karan ile Ziraat Fakültesi kurulmuştur. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 28. maddesi
gereğince 20 Temmuz 1982 tarihinde çıkanlan Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkındaki, 41
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yükseköğretim
kurumlarının bazıları üniversitemize bağlanmış ve yeniden teşkilatlandırılarak, 2809 sayılı
Kanunun 27. maddesi ile Ondokuzmayıs Üniversitesi kurulmuştur.

Üniversitemizin öğrenci sayısı, 2004 yılını itibariyle toplam 28.452'ye ulaşmıştır.
Ondokuzmayıs Üniversitesi 2004 yılı verilerine göre 1874 öğretim üyesi, 1664 idari personel görev
yapmaktadır.

Üniversitemiz 2004 yılı itibariyle 20 Fakülte, 21 Yüksekokul, 4 Enstitü (Sosyal Bilimler,
Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar), 11 Araştırma Uygulama Merkezi ile eğitim-
ögrenim hizmetlerini sürdürmektedir.

Fakülteler
I.Tıp

5.İlahiyat

9.Samsun I.İ.B.

13.Amasya

Mimarlık

17.Boyabat I.İ.B.

2.Ziraat

6.Diş Hekimliği

10.Amasya Eğitim

14.Sinop Eğitim

18.Ordu Fen Edeb.

3.Fen-Edeb.

7.Mühendislik

11.Amasya Fen-Edeb.

15.Sinop Fen Edeb.

19.Ünye I.İ.B.

4.Eğitim

8.Veteriner

12. Amasya Tek.

Eğitim

16.Sinop Su Ürünleri

20.Fatsa Deniz

Bilimleri
Yüksekokullar

1.Samsun Sağlık

Meslek

5.Bafra Meslek

9. Çarşamba

Meslek

13.Merzifon

Meslek

17Ayancık Meslek

21. Mesudiye

Meslek

2.Yaşar Doğu B.E.S.

6.Havza Meslek

10. Vezirköprü

Meslek

14.Sinop Sağlık

18. Gerze Meslek

3.Sağlık Hizmetleri

Meslek

7.Kavak Meslek

11. Amasya Sağlık

15.Boyabat Meslek

19. Fatsa Meslek

4.Samsun Meslek

8.Terme Meslek

12.Amasya Meslek

16.Sinop Meslek

20.Ordu Sağlık
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Enstitüler

1. Fen Bilimleri 2. Sosyal Bilimler 3.Sağlık Bilimleri 4.Güzel Sanatlar

Araştırma Uygulama Merkezleri

1. Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Arş.

Uyg. Merkezi.

3. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler

Arş. Uyg. Merkezi

5. Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Arş.

Uyg. Merkezi.

7. Sağlık Arş. Uyg. Merkezi

9. Stratejik Planlama ve Koordinasyon

Merkezi

11. Su Ekolojisi Arş. Uyg. Merkezi

2. Çevre Sorunları Arş. Merkezi

4. Sürekli Eğitim Merkezi

6. Yabancı Diller Arş. Uyg. Merkezi

8. Bilgisayar Arş. Uyg. Merkezi

10. Ornitoloji Arş. Merkezi

12. Bioteknoloji Arş. Uyg. Merkezi.

Akademik Yapı
Rektör, üniversitenin en üst yöneticisidir. Üniversite öğretim üyelerinin oy kullandığı seçim

sonucunda en çok oyu alan 6 aday arasından Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlediği 3 adaydan biri
Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıl süreyle "Rektör" olarak atanır. Rektör, "Üniversite Yönetim
Kurulu" ve "Üniversite Senatosu"nun başkanlığını yapar, 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim
Kanunu'nun öngördüğü görev ve yetkilere göre yöneticilik görevini sürdürür, üniversiteye bağlı
tüm birimler arasındaki eşgüdümü sağlar.

Üniversitede görev yapan profesörler arasından Rektör tarafından seçilen üç Rektör
Yardımcısı; Rektöre görev süresince yardım ederler. Rektör aynca Rektör Danışmanları da
atayabilir. Ondokuzmayıs Üniversitesinde dört Rektör Danışmanı görev yapmaktadır.

Fakülte Dekanları; Yüksek Öğretim Kurulu'nca, Rektör tarafından aday gösterilen üç tam
zamanlı görev yapan profesör arasından, 3 yıl süreyle seçilir. Dekanlar, Fakülteleri temsil ederler ve
fakülte işlerini yürütürler.

Rektör tarafından atanan Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ile Fakülte Dekanı tarafından
atanan Bölüm Başkanlan'nın tümü 3 yıl süreyle görev yaparlar.

Üniversite Senatosu; Rektörün başkanlığında, Rektör Yardımcıları, Dekanlar ve her
fakülteden, fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer profesör öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı
Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinden oluşur.

İdari Yapı
YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLAR İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ

İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
K.H.K. no : 124 KHK'nin Tarihi - No: 07/10/1983 -124
Yetki Kanunu Tarihi - No: 17/06/1982 - 2680
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/11/1983 -18228

ÜNİVERSİTE İDARİ TEŞKİLATI:
Madde 26 - Üniversite İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur:
a) Genel Sekreterlik,
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b) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,
c) Personel Daire Başkanlığı,
d) Komptrolörlük Daire Başkanlığı,
e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,
f) Sağhk, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,
g) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,
h) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,
i) Hukuk Müşavirliği,
j) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı,
k) Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü.
GENEL SEKRETERLİK:
Madde 2 7 - 1 . Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter

Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.
2. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre

karşı sorumludur.
3. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi

ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde

çalışmasını sağlamak,
b) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük

görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
c) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı

birimlere iletmek,
d) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride

bulunmak,
e) Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
f) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
g) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
h) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI:
Madde 28 - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve

onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım
işlerini yapmak,

b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı,
çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI:
Madde 29 - Personel Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,

personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve

uygulamak,
d) Verilecek benzeri görevleri yapmak.
KOMPTROLÖRLÜK DÂİRE BAŞKANLIĞI:
Madde 30 - Komptrolörlük, aşağıdaki görevleri yapar:
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para

ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere
üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını
izlemek,
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b) Yatırım programlarının finansman kaynaklan ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve
istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

c) Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek,
d) Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek.
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI:
Madde 31 - öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.
SAĞLIK.KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI:
Madde 32 - Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) Öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,
c) öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri

düzenlemek.
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI:
Madde 33 - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak,
b) Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile

bibliyografik tarama çalışmalarım yapmak,
c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI:
Madde 34 - Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek

olmak,
b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Madde 35 - Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında

adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarım savunmak,
b) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye

yardımcı olmak,
c) Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI:
Madde 36 - Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, balam, onanm ve benzeri hizmetleri yapmak,
c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,
d) Sivil Savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
e) Verilecek benzeri görevleri yapmak.
ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ:
Madde 37 - Hastane bulunan üniversitelerde, Hastane Başmüdürlüğünün görevleri şunlardır:
Hastanenin düzenli işlemesini ve iyi hizmet vermesini, kayıtların düzgün tutulmasını ve

benzeri hizmetlerin görülmesini sağlamak.
FAKÜLTE VE YÜKSEKOKUL İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ:
Madde 38 - Bir kampus yapısı içerisinde yer alan fakülte ve yüksekokullarda, fakülte ve

yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik, fakültenin veya
yüksekokulun idari işlerini yürütür.
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Merkezi olmayan bir yerleşim düzenindeki fakülte ve yüksekokullar ile, üniversite
rektörlüğünün bulunduğu şehirden başka şehirlerdeki fakülte ve yüksekokullarda idari yapı
aşağıdaki şekilde düzenlenir.

a) Fakülte idari Teşkilatı ve Görevleri
1. Fakülte idari teşkilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre

kurulacak öğrenci işleri, persenel, kütüphane, mali işler, yayın ve destek hizmetleri biriminden
oluşur.

2. Bir fakültede 1 inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi
üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.

3. Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, fakültenin idari
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

b) Yüksekokul idari Teşkilatı ve Görevleri
1. Yüksekokul idari teşkilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca

göre kurulacak öğrenci işleri, personel, kütüphane, mali işler ve destek hizmetler biriminden oludur.
2. Bir yüksekokulda, l'inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına, ilgili üniversitenin

önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.
3. Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, yüksekokulun idari

hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.
ENSTİTÜ İDARİ TEŞKİLATI GÖREVLERİ:
Madde 3 9 - 1 . Enstitü idari teşkilatı, enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca

göre kurulacak öğrenci işleri ve destek hizmetleri biriminden oluşur.
2. Bir enstitüde, l'inci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına ilgili üniversitenin önerisi

üzerine Yükseköğretim Kurulunca karar verilir.
3. Enstitü sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa bağlı birimler, enstitünün idari

hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.
BÖLÜM İDARİ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ:
Madde 40 - 1. Bölüm idari teşkilatı bir büro şefinin yönetiminde yeter sayıda personelden

oluşur.
2. Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri işlerini bölüm başkanının emirlerine göre

yerine getirir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

I. YETKİSİZ SENDİKA İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI

Ondokuz MayısÜniversitesi Rektörlüğünün, yetkili olmadığı halde Devrimci Sağlık İş
Sendikası adlı işçi sendikası ile çalışma hukukunda karşılığı bulunmayan Protokol imzalayarak,
sendika üyesi olan işçilere ek ödeme yaptığı iddiaları komisyonumuza ulaşmıştır.

13 Ekim.2005 tarihinde Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-Iş) Genel Başkanı
Mustafa Başoğlu 19 Mayıs Üniversite'sinde işçi haklan ile ilgili olarak yapılan uygulama
konusunda komisyonumuza bilgi vermek üzere yazılı talepte bulunmuştur. Komisyon, 19 Ekim
2005 Tarihinde sendika Genel Başkanı Mustafa Başoğlu'nu dinlemiştir.

Mustafa Başoğlu komisyona verdiği bu bilgiyi daha sonra yazılı hale getirerek 27.10.2005
tarihinde komisyonumuz başkanlığına ve komisyon üyelerine göndermiştir.

Dev-Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Halis Doğan komisyona verdiği bilgide
"Üniversite ile yaptıktan protokolün kanuna aykırı olmadığını, çünkü kanunların aksine bir
büküm bulunmadığını, Üniversite'nin çağdaş, laik ve Atatürkçü bir Üniversite olduğunu,
işçilerin hiçbir baskıya maruz kalmadan kendi arzulan ile sendikaya üye olduklarını belirterek,
üyeler tarafından imza edildiğini" beyan etmiş, düşüncelerini içeren dilekçeleri komisyona
vermiştir

2822 sayılı sendikalar kanununun 1. maddesinde bu kanunun amacı, "işçilerin ve
işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını, çalışma şartlarını düzenlemek
üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarının, uyuşmazlıkları barışçıl yollarla çözmelerinin ve grev
ve lokavt esas usullerini tespit etmektir" denilmektedir.

Kanunun bu maddesinden açıkça anlaşılan, işçi ile işveren arasında ekonomik ve sosyal
durumlan düzenlemeyebilmek için kanunun aradığı şartlar yerine getirilmek sureti ile toplu iş
sözleşmesi yapılacağıdır.

4857 sayılı kanunda, sendika ile işveren arasında protokol yapılarak işçi hakların
düzenleneceğine ilişkin hiçbir hüküm bulunmamaktadır.

Öte yandan 4857 sayılı kanunun 16. maddesinde "Birden çok işçinin meydana getirdiği
bir takımı temsilen bu işçilerden birinin takım kılavuzu sıfatı ile işverenle yaptığı sözleşmeye
takım sözleşmesi denir" denilmektedir. Bu maddeden işçi sendikası ile işverenin, protokol
yapacağı gibi bir sonuç çıkanlamaz. Kanun protokol yapmayı değil işçi ile işveren arasında takım
sözleşmesi yapılabileceğine izin vermektedir.

Üniversite, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazdığı yazıda işçilere hak tanımak
için protokol imzalama yolunu seçtiğini belirtmektedir.

İş veren istediği taktirde işçilere sendikal bağlarını değerlendirmeksizin, çalışma konusu ve
işçinin kapasitesinin nazara alarak kendiliğinden hak vermesi mümkün olduğu halde, yetkili
olmayan sendika üyeliğine bağlı olarak hak kazandıran protokol yapma yolunu seçmiştir.

İşverenin, işçiler ile ilgili olarak toplu sözleşme yapmak üzere harekete geçtiği andaki
muhatabı mutlaka yetkili sendika olmak zorundadır. İşveren Üniversitenin, protokol imzaladığı
sendikanın işkolunda toplu sözleşme yapma yetkisinin bulunmadığı açıktır, bunun aksi bir beyanda
da bulunulmamıştır.

İşveren üniversitenin, yetkili olmayan sendika ile toplu sözleşme yapması, işçilere sendikal
bağlantıları esas alınarak ek haklar sağlanması, çalışma hayatının örgütlenmesine ilişkin ulusal ve
uluslar arası kabul görmüş ve yerleşmiş temel ilkelere aykırıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 1 0 7 —

Anayasamıza göre kamu kurumlarının yapacakları her türlü eylem ve işlemin kanunlara
uygun olması zorunluluğu vardır.

Oniversite'nin sendika ile imzaladığı protokol, yasalarla belirlenen çalışma hayatını
düzenleyen kurallara aykırıdır.

Borçlar kanununun 317. maddesinde "Umumî bir mukavele ile bağımlı bulunan iş
sahipleri ve işçiler arasında yapılacak hususi hizmet akitlerinin umumu mukaveleye muhalif
hükümleri batıldır. Bu batıl hükümlerin yerine umumi mukavele hükümleri kaim olur".

Aynı kanun 316. maddesinde "iş sahibi kimselerin veya cemiyetlerinin işçilerle veya
cemiyetleri ile yaptıkları mukavelede hizmete müteallik hükümler vaaz olunabilir. Bu umumi
mukavele tahriri olmadıkça muteber değildir. Alakadarlar bu mukavelenin müddetinde
ittifak edemezlerse bir sene mürurundan sonra 6 aylık müddet içinde yapılacak bir ihbar ile
her zaman mukaveleyi feshedebilir" denilmektedir.

Bu mukavelenin bir yıllık olabileceği bir yılı geçtikten sonra 6 aylık süre içinde sona
erdirilebileceğini kanun öngörmektedir.

Sendika ile Üniversite arasında yapılan protokol, borçlar kanununu umumi mukavele ile
ilgili hükümlerinin aradığı şartlan da taşımamaktadır.

Diğer yandan 2821 sayılı sendikalar, 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt, öte
yandan 4852 sayılı iş kanunu işçi ve işveren arasında protokol yapılmasına hiç bir şekilde izin
vermemektedir.
Mustafa Başoğlu komisyona verdiği bilgide1, Üniversite rektörlüğünün DİSK'e bağlı Dev-Sağlık-tş
Sendikası ile bir protokol imzaladığım belirterek bu protokolün kanuna aykırı olduğunu, 2821
sayılı sendikalar kanunu, 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt ve, 4857 sayılı iş
kanunlarında işçi haklarının düzenlemek bakımından sendika ile iş veren arasında protokol
imzalanmasına imkan veren maddeler bulunduğunu, İşveren ile, sözü geçen sendika arasında
yapılan protokolün geçici 1. maddesinde "1.7.2005 tarihine kadar sendikaya üye olan işçilere
250 YTL verileceği" açıkça yazıldığını, Aynca sözü edilen protokolden yararlanmak için
işçilerden sendikaya üye olmaları şartı getirildiğini, Bu durumla işçilerin serbestçe sendikaya
üye olma özgürlüğünün kısıtlandığını, 2822 sayılı sendikalar kanununda bir iş yerinde toplu
iş sözleşmesi yapıldığı zamanda bile, toplu i; sözleşmesinden yararlanmak için işçilerin
sendikaya üye olma şartının aranmadığını, sendikaya üye olmayan işçiler işverene dilekçe
vererek dayanışma aidatı ödemek sureti ile toplu iş sözleşmesinden yararlanabileceğinin
güvence altına alındığım, tş verenin DİSK üyesi sendika ile yaptığı protokolde kanunun bu
amir hükümlerine aykırı maddeler yer aldığnı, işçilere 250 YTL para verilerek Dev-Sağlık-
İş'e üye olma mecburiyetinde bırakıldıklarını" ifade etmiştir.

Üniversite'nin 6.6.2005 gün, 644-649 sayılı yazısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına durumu bildirip ne şekilde hareket edildiğini sorması üzerine Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Üniversite'ye gönderdiği 30.6.2005 gün 41471 sayılı yazısında "Dev-Sağlık-lş
Sendikasının 18 Ocak istatistiğinde yüzde 10 oranını aşamaması nedeni ile anılan sendika ile
rektörlüğünüz arasında imzalanan protokolün iptali için gerekli işlemlerin yapılması için
17.6.2005 gün 20404 sayılı yazımız ile bakanlık hukuk müşavirliğine intikal ettirilmiş"
denilmektedir.

Bakanlığın sözü edilen yazısında toplu iş sözleşmesinin hangi şartlar içinde yapılabileceği
belirtilmekte ve Dev-Sağlık-lş Sendikasının Türkiye çapında o tarihte 921 üyeye ve Türkiye
çapında işçilerin % 1.34'ünü temsil ettiği açıklanmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili Samsun 1. iş mahkemesinde
protokolün iptali için dava açmıştır. Mahkeme bu konuda verdiği kararda (19.10 2005)
Üniversite'nin protokolü iptal ettiğini bu nedenle davanın konusunun kalmadığına karar vermiştir.

Aynca Konuyu inceleyen Maliye Bakanlığı Bütçe Baş Kontrolörü Süleyman Toyan bu
amaçla düzenlediği 20.7.2005 günlü raporunda "Dev-Sağlık-tş sendikasının yetki belgesinin
bulunmaması ve dolayısıyla yasal bir muhatap olarak kabul edilmemesi nedeni ile yapılan
protokolün bir toplu iş sözleşmesi yerine geçmesi ve dolayısıyla bu protokol hükümlerine
dayalı olarak işçilere ücret ödemesi yapması mümkün değildir. Bu nedenle protokol gereği
yapılan ücret ödemelerinin muhataplarından geri alınması gerekir" değerlendirmesinde
bulunmuştur.

Maliye Bakanlığı Bütçe Baş Kontrolörü tarafından yapılan tesbitte de, yapılan uygulamanın
hukuka aykırı bulunduğu açıklamaktadır.

Sayıştay tarafından yapılan incelemede, protokol gereğince yapılan ödemelerin tavan ücreti
aşmamış olmaması nedeniyle bir kamu zararının meydana gelmiş olmayacağı değerlendirilmiştir.
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Yapılan uygulama ile yasal sınırların aşıldığı, kamu kaynaklan ile üniversite içinde bir
sendikanın örgütlenmesinin desteklendiği, kamu kaynaklarının adalet ve yasallık ölçüleri içinde
kullanılmamasının suç sayılacağı düşünülmektedir.

Olayların gelişme süreci içinde, tüm yanlar arasında tarafsız bir yerde durması ve yasal
ölçüler içinde hareket etmesi gereken üniversitenin, bir sendika ile yasal çerçeveyi aşan ilişkiler
içine girdiği, bu sendikanın örgütlenmesine kamu kaynakları ile destek sağladığı, bu eylemler
esnasında yasal çerçevenin korunması konusunda hiçbir özenin gösterilmediği görülmektedir.

Bu uygulama kamu kaynaklarının amaç dışı kullanılmasının ve keyfîliğin tipik
örneklerinden biridir.

II. İRTİBAT BÜROSUNA AİT HARCAMALAR

Komisyonumuzca araştırılmasına karar verilen konulardan biri de, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi'nin Ankara'da yasalara aykırı olarak kiralamış olduğu konaklama yeri ve irtibat bürosu
olarak kullanılan apartman dairesine ilişkin harcamalardır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 16. maddesinde; "Açıköğretim uygulayan
Üniversiteler yurt içinde hizmet birimi açabilirler" denilmektedir. Bu durumda, Açıköğretim
uygulaması yapan üniversiteler dışında kalan diğer üniversitelerin kendilerine bağlı Fakülte,
Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin bulunduğu yerler
dışında misafirhane, irtibat bürosu yada her ne ad altında olursa olsun bir hizmet birimi açmaları
yasal açıdan mümkün görünmemektedir. 2547 sayılı yasanın diğer maddelerine bakıldığında da
böyle bir hizmet biriminin açılabileceğine dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Aksine,
Ek 16 inci maddeye göre, Açıköğretim Üniversiteleri dışındaki diğer üniversitelere bir başka yerde
bu şekilde hizmet birimi açılabilmesi konusunda bir yasak getirilmiştir.

Diğer yandan 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanunu'nun 7 inci maddesinde ise; "Devlet
gideri, bütçe içinde, Devlet adma yapılan veya özel bir kanunla yapılması öngörülen bir hizmet ve
husus karşılığı olmak üzere Devlet zimmetinde gerçekleşen borçtur." hükmü yeralmaktadır.
Dolayısıyla, bir kamu kurumunun bütçesinden yapılan ve Devlet borcu niteliğinde olan ödemelere
karşılık devlete yasal dayanağı olan bir iş veya hizmet yapılmış olmalı yada yapılacak bir iş veya
hizmete karşılık olmak üzere yasa ile taahhüt altına girilmiş olmalıdır.

Bahsedilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Ankara ilinde
kiralamış olduğu konaklama yeri ve irtibat bürosu olarak kullanılan apartman dairesinin açılması ve
işletilmesi yasal olarak mümkün değildir. Dolayısıyla, bu daireye bütçeden yapılan her türlü
masrafında kanunsuz olduğu ve bütçe kaynaklarının keyfî olarak israfı anlamına geleceği aşikardır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Sekreteri Nazım ALKAN'ın gerek göstermesi ve
dönemin rektörü Prof. Dr.Naci GÜRSES'in 18.11.1994 tarih ve 674 Sayılı onayı ile konaklama ve
irtibat bürosu olarak kullanılmak üzere sözkonusu apartman dairesinin açılmasına karar verilmiştir.
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin "Pazarlık Usulü" başlık 44/b maddesine göre
oluşturulan İhale Komisyonunun karan ile 1.12.1994 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara-
Çankaya'da Güvenevler-Güneş Sk. 25/21 numaralı apartman dairesi irtibat bürosu ve konaklama
yeri olarak kiralanmıştır. Komisyon kararında, apartman dairesinin her türlü giderinin de (stopaj
vergisi, elektrik, su, aidat vb.) Üniversiteye ait olduğu belirtilerek yıllık (1.12.1994-1.12.1995)
120.000.000. liraya kiralama işleminin yapıldığı karar altına alınmıştır. Komisyon kararında, ayrıca,
kira ve diğer her türlü ödemelerin Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı öğrenci Sosyal
Hizmetler Saymanlığı bütçesinden yapılmasına karar verilmiştir. Bu konuyla ilgili komisyon bu
güne kadar zaman zaman toplanarak kira artışlarına ait kararlarda almıştır. Aynca, yine komisyon '
kararıyla, 19.12.2002 tarihinden geçerli olmak üzere Çankaya'daki apartman dairesinin kira
sözleşmesi feshedilerek yerine Kızılay Ataç Sokakta yeni bir apartman dairesi kiralanmıştır. Söz
konusu irtibat bürosunun bir araç, bir şoför ve bir de temizlik işçisi tahsisli olarak bu güne kadar
faaliyetlerine halen devam ettiğini de bilinmektedir.

Ankara'daki bu irtibat bürosunun hangi yasal gerekçeyle ve ne amaçla açıldığına dair
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden açıklama istenmiş olup, Komisyonumuza Rektör
yardımcısı Barış DİREN imzasıyla yazılı olarak yapılan açıklama da;

"Üniversitemizin Ankara'da herhangi bir biriminin bulunmaması, Bakanlıkların ve bağlı
kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatının Ankara'da olması, bu kurumlarla her düzeyde resmi iş
ve ilişkilerin kurulması, yürütülmesi, organize edilmesi ve sonuçlandırılması çalışmalarının
sürdürüldüğü bir mekana ihtiyaç bulunması nedeniyle 01.12.1994 tarihinde bürokratik çalışmalar
için irtibat bürosu kiralanmıştır.
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Bilindiği üzere; Üniversitemizin Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sayıştay
Başkanlığı Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile sürekli
ve uzun süreli çalışmaları bulunmaktadır. Örneğin; bütçe çalışmalarına her yıl Temmuz ayında
başlanılmakta ve Ekim ayı sonuna kadar sürmektedir. Bu çalışmalar esnasında DPT.,Maliye
Bakanlığı ve YÖK'e gidilerek çalışmalar yapılması gerekmektedir. Yine Ocak ayından itibaren yıl
içinde kadro çalışmaları ile ilgili Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığına ve YÖK'e
gidilerek çalışmalar yapılmaktadır.

Bu ve benzeri bürokratik çalışmaların Ankara'da yapılabilmesi için irtibat bürosu
kiralanması zorunluluk haline gelmiştir.

01.12.1994 tarihinde kiralanan irtibat bürosunun temizlik işleri için bir görevli, yukarıda
bahsedilen işlerin yürütülmesi için 1 adet taşıt ve şoför görevlendirilmiştir.

Üniversitemizce resmi görevlendirilen personel dışında söz konusu taşıtın kullanımı için
hiçbir şekilde tahsis yapılmamıştır." Denilmiştir.

Yapılan bu açıklama tereddütlerimizi giderecek nitelikte değildir. Bir kere, irtibat
bürosunda sürekli olarak görevlendirilen temizlik görevlisi ve şoför'ün üniversite adına diğer
kurumlarla irtibat sağlayacak nitelikte olamayacağı açıktır. Üniversitenin Ankara'daki değişik
kurumlarla olan ilişkilerini yürütecek olan personel; Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Şube
Müdürü gibi üniversite yönetimindeki kişilerdir, işin doğası gereği, başkent olması sebebiyle
Ankara İlindeki ilgili kurumlarla (Maliye Bakanlığı, YÖK, DPT, Hazine Müsteşarlığı, Sayıştay vb.)
yürütülecek işlerin hazırlığı Üniversite Merkezinde yani Rektörlükte yada üniversitenin bağlı
birimlerinin bulunduğu yerlerde olmak zorundadır. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ilgili personeli geçici görevli olarak Ankara'ya gelerek söz konusu
kurumlarda çalışmalarını yapacaklardır. Dolayısıyla bu çalışmalar irtibat bürosunda değil söz
konusu kurumlarda yapılacaktır. Bu bağlamda, bu apartman dairesinin diğer kurumlarla irtibat
kurma anlamında nasıl bir fonksiyon ifa ettiği anlaşılamamaktadır. Üniversitenin Ankara'daki bir
takım kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütecek olan personel geçici görevli olarak Ankara'ya
geldikleri zaman bu süre zarfında kendilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince geçici görev
harcırahı ödenmektedir. Bu harcırahlar, yine 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev
süresince, yol masrafı, yemek ve konaklama giderleri karşılığıdır. Konaklama giderleri
Üniversitenin ödediği harcırahla karşılanan personele aynca konaklama yeri temin edilmesi yasal
değildir. Bu kişiler barınma ihtiyaçlarını kendileri karşılamak durumundadırlar. Ancak, irtibat
bürosunun açılması ve faaliyette bulunması her ne kadar yasal değilse de, mademki açılmıştır, ve
konaklama yeri olarak da kullanılmaktadır, o halde irtibat bürosunda konaklaya Üniversite
personelinin bunun karşılığı konaklama ücretini ödemesi ve irtibat bürosunun her türlü giderinin de
bu şekilde toplanan gelirlerden karşılanması gerekmektedir. Konuyla ilgili olarak 24.12.2003 tarih
ve 5027 sayılı 2004 yılı Bütçe Kanunu'nun 42 inci maddesinde,

"Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilene eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor
tesisi ve benzeri sosyal tesislerin giderlerine bütçeden katkıda bulunulmaz.

Bu tür yerlerde, genel ve katma bütçeden, döner sermaye ve fonlardan ücret ödenmek üzere
2004 yılında ilk defa istihdam edilecek yeni personel görevlendirilmez.

Söz konusu tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgari bedelleri belirlemeye veya
belirlenen tarifeleri tasdik etmeye ve bu yerlerin hesaplarının bir düzen içinde tutulması için
kullanılacak defter ve belgeleri tespit etmeye, diğer gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanı
yetkilidir" denilmektedir. (Benzeri hükümler her yılın Bütçe Kanumı'nda mutlaka yer almaktadır.)

İrtibat bürosundan misafirhane şeklinde yararlanan üniversite personelinin konaklama
ücretini kendilerine verilen geçici görev harcırahlarından karşılamaları yasal bir zorunluluktur. Bu
yapılmış olsa, belki de, irtibat bürosu kendi masraflarını kendi karşılayacak ve üniversite bütçesine
yük teşkil etmeyecek idi. Oysa, irtibat bürosundan bu şekilde faydalananlardan bu güne kadar böyle
bir ücretinde alınmadığı anlaşılmaktadır.
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Dolayısıyla, Bütçe Kanunu açısından da irtibat bürosuna Üniversite Bütçesinden yapılan
harcamalar yasal dayanaktan yoksun bulunmaktadır.

Bu durumda; Ankara'daki irtibat bürosunun açılıp işletilmesi yasal açıdan sorunlu olmakla
birlikte aynı zamanda pratik açıdan da herhangi bir faydası yoktur.

Söz konusu irtibat bürosuyla ilgili yasal olmayan bir diğer hususta şudur: İrtibat bürosu için
yapılan harcamaların tümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığı'na bağlı öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı bütçesinden yapılmaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumlan, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama
Yönetmeliği şu şekildedir;

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR ÎŞLERİ
DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ:

BÖLÜM 1
Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar

Kuruluş ve Kapsam
MADDE 1. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca
üniversitelerde kurulacak Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesinin teşkilatlanması, yönetimi,
çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin genel hükümleri kapsar.

MADDE 2. Mediko-Sosyal Kültür ve Spor İşleri Dairesi; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için
bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarım karşılayan bir
hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve
araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

Tanımlar
MADDE 3. Bu Yönetmelikte:
a) Üniversite Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi "Daire",
b) Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile
bireyleri "Dairenin Hizmet Verdiği Kesim",
c) Üniversitede, Yükseköğretim Personel Kanunu İle Devlet Memurları Kanunu'na göre çalışan personel
"üniversitede çalışanlar",
d) Üniversite hastaneleri ile diğer resmi sağlık kuruluşları "ilişkili sağlık kuruluşları "'m
ifade eder.
BÖLÜM 2
Amaç ve Hizmetler
Amaç
MADDE 4. Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi
etmek veya ettirmek,barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarım
değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal
durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek
hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte
düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.
Dairenin sağlık hizmetlerinden, üniversitede çalışanlar ile emekliler ve bunların bakmakla yükümlü olduktan
aile bireyleri de yararlanır. Daire, üniversitede çalışanların, "Daire Hekimliği" görevini de yapar.
Daire; aynı zamanda bu amacının gerçekleştirilmesine yönelik araştırma ve uygulama yapan veya yaptıran
bir araştırma eğitim kuruluşudur.
Hizmetler,
MADDE 5. Daire; amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde aşağıda gösterilen temel ve
benzeri hizmetleri yapar:
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Daire:
a) Her türlü sağlık hizmetlerini yürütür, yataktı sağlık merkezleri açar,
b) Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenler,
c) Öğrencilere burs ve kredi, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme,
ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur,
d) Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapar, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını
çözümlemeye çalışır,
e) Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapar veya yaptırır ve gerekli gördüklerini
yayınlar,
fi Hizmet veren meslek elemanlarının yetişme ve gelişmelerim sağlamak için hizmet içi eğitim programlan
düzenler,
g) Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan öğrenci kantin ve lokantaları, okuma salonları ile
öğrenci yurtlan açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve
benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer
birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır, döner sermaye işletmeleri kurar.

BÖLÛMin
Teşkilatlanma ve Görevleri
Organlar
MADDE 6. Dairenin Organları;
a) Daire Yönetim Kurulu,
b) Daire Başkanı,
c) Daire Başkan Yardımcısıdır.

Yönetim Kurulu
MADDE 7. Daire Yönetim Kurulu;
a) Rektörün görevlendireceği bir rektör yardımcısı,
b) Daire Başkanı,
c) Daire Başkan Yardımcılarıdır.
Rektör Yardımcısı Dairenin Yönetim Kurulu Başkanıdır,

Daire Yönetim Kurulunun Görevleri
MADDE 8. Daire Yönetim Kurulu;
a) Dairenin katma ve döner sermeye bütçe tasarısını inceleyerek, önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunar.
b) Dairenin yıllık çalışma programım inceleyerek, önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunar.
c) İşbölümü hakkında getirilen teklifleri inceleyerek önerileri ile birlikte Rektörlüğe sunar.
d) Yönetmelik'te yapılması istenilen değişiklikleri görüşerek, gerekçeleriyle birlikte Rektörlüğe sunar.
e) Dairenin ihtiyacı olan kadro, araç ve gereçler ile faaliyet alanlarını ilgilendiren diğer konular hakkında
Rektöre önerilerde bulunur.
fi Daireye, Rektör tarafından havale edilen hizmetlerle ilgili işler hakkında görüş bildirir.

Daire Başkanı ve Görevleri
MADDE 9. Daire Başkanı, üniversite yönetim kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Başkan
olmadığı zamanlarda başkan yardımcılarından biri başkana vekalet eder.
a) Başkan; Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim,
denetim, işbölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama yetkilerine sahiptir.
Yetkilerini, Yönetim Kurulu ve Rektörlüğe karşı sorumlu olarak genel yönetim ilkelerine ve yönetmelik
hükümlerine göre kullanır.
b) Daireyle ilgili harcamalarda tahakkuk memurudur.
c) Dairenin yıllık katma ve döner sermaye bütçe ve çalışma programı tasarısını hazırlar, daire yönetim
kuruluna sunar.
d) Dairede görevlendirilecek kişilerin seçimlerini yaparak, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca atamalarının
yapılmasını Genel Sekreterlik kanalıyla Rektörlüğe önerir.
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e) Dairenin verdiği hizmetlerin neler olduğunu uygun araçlardan yararlanarak bütün öğrencilere
duyurulmasını, bu hizmetlerden olabildiğince öğrencinin yararlanabilmesini sağlar.
Daire Başkanına, görevlerinde yardıma olmak üzere başkan yardımcısı atanabilir.

MADDE 10. Dairede yürütülecek başlıca hizmetler şunlardır:
a) Sağlık Hizmetleri,
b) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri,
c) Sosyal Hizmetler,
d) Kültürel Hizmetler,
e) Spor Hizmetleri.

Sağlık Hizmetleri
MADDE 11. Dairede öğrencilerin beden ve ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere aşağıdaki hizmetler
yapılır:
a) Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu
bireyleri için sağlık/işi düzenlemek,
b) Üniversitedeki bütün öğrencileri imkanlar ölçüsünde her yıl bir defa zorunlu olarak sağlık kontrolünden
geçirmek ve tespit edilen bulguları sağlık fişine işlemek,
c) öğrencilere, gerektiği zamanlarda koruyucu aşılar uygulamak,
d) öğrencilerle, üniversitede görevli diğer personel için, sağlıklarını korumak, bu konuda bilgilerini
arttırma ve eğitmek amacıyla konferanslar düzenlemek, ilgili filmleri göstermek ve gerekirse broşürler
dağıtmak,
e) Öğrencilerle diğer personelin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak,
f) Yatırılarak inceleme ve tedavisi gereken hastaların, ilgili sağlık kuruluşlarına gönderme işlemleri ile her
türlü laboratuar tahlilleri ve radyolojik incelemelerini yapmak veya yaptırmak,
g) öğrencilerin, bütçe imkanları ölçüsünde görevli hekimlerce saptanacak ilaç, gözlük, ortopedik cihaz vb.
ihtiyaçları sağlamak,
h) Tedavi masraflarım T. C Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanan öğrencilerin,
bu giderleri ile gözlük ve ortopedik araç masraflarının söz konusu kurumlar tarafından daireye ödenmesini
sağlamak,

MADDE 12. Üniversitede çalışanların sağlık konusunda daireye başvuruları için gerekli sevk belgeleri ve
sağlık karneleri bağlı oldukları kuruluşlarca düzenlenir.
MADDE 13 Acil vak'alar dışında, dairenin çalışma saatleri içinde, dairenin hizmet verdiği kesimden hiç
kimsenin muayene ve tedavisi daire hekimlerinin havalesi olmadan üniversite hastanelerinde veya diğer
resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılamaz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
MADDE 14. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri olarak öğrencilerin karşılaştıkları duygusal,
sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik
yapar ve bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür:
a) Yeni giren öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı4 ve aydınlatıcı bilgiler
vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,
b) öğrencilerin sorunlarım saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
c) Bulunduktan bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun
seçimler yapmasına yardıma olmak,
d) öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş imkanlarından
haberdar etmek. Özel kamu kuruluştan ile işbirliği yaparak, mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe
yerleştirilen mezunları imkanları ölçüsünde izlemek,
e) Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma
yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha
etkili ilişkiler kurmasına yardıma olmak,
f) Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vak'alarda yetkililerce öngörüşme yapılmasını ve gerektiğinde
onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili
hizmet birimine göndermek.
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Sosyal Hizmetler
MADDE 15. Dairede, Sosyal Hizmetler olarak af ağıdaki hizmetler yürütülür:
a) Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekti
hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini
sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet vermesi için çaba göstermek,
b) Çeşitli konuları içeren kitap ve periyodik bulunduran okuma salonları açarak, öğrencilerin ilgi alanlarına
göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak
değerlendirmelerini özendirmek,
c) Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak
veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin görülmesini sağlamak.
d) Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet
gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,
e) Üniversitede çalışanların okul öncesi çağdaki ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde
bakımları ve eğilimlerine yardıma olmak üzere, kreş, yuva ve benzeri birimler kurmak ve bu konuda ilgili
kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlamak.

Kültür Hizmetleri
MADDE 16. Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını
değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel
sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini.isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla
aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür:
a) Resim ve fotoğraf sergileri açmak konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında

faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak,
öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
b) öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için
resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar,
çalışma gruptan, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi
ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya
karşılaşmalara katılmalarını sağlamak

Spor Hizmetleri
MADDE 17. Dairede; spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve
geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini
bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duyduktan spor dalında çalışmalarını
sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler yürütülür:
a) Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak,
b) Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki
çalışmaları
yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak
c) Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde
çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak.

MADDE 18. Dairenin; yukarıda belirtilen, sağlık, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal, kültürel ve spor
hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda uzman ve pratisyen hekim, diş hekimi eczacı, psikiyatr, klinik
psikolog, danışman psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen, hemşire, laborant,
uzman, memur ve diğer hizmetliler görevlendirilir.

BÖLÜMIV
Yürürlük
MADDE 19. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 'nun 65. maddesi uyarınca düzenlenen bu Yönetmelik, yayım
tarihinde yürürlüğe girer.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 114 —

MADDE 20. Bu Yönetmelik hükümlerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Bu yönetmeliğe göre, Üniversite bünyesinde kurulacak olan Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor işleri
Dairesi Başkanlığı, direkt olarak öğrencilere yönelik bir takım (sağlık, kültür, spor vb.) hizmetleri sunmak
üzere kurulmaktadır. Dolayısıyla, öğrencilere sağlanan bu hizmetlerin gerektirdiği harcamalarında
öğrencilere yönelik olması zorunludur.

Öğrencilere yönelik bir takım hizmetleri yerine getirmek üzere teşkilatlanan bu Dairenin bütçesi de 2547
sayılı yasanın 46. maddesine göre öğrenci harçlarından oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu yönetmelikle,
öğrencilerden alınan harçlarla oluşturulan bütçenin yine direkt olarak öğrencilere harcanması
amaçlanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin 20. maddesinde, yönetmelik hükümlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanı 'nca
yürütüleceği hüküm altına alınmıştır. Bu maddenin gereğine uygun olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
aldığı kararla, sosyal hizmetler bütçesinden yapılabilecek harcamaları belirlemiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yürütme Kurulunun 15.1.1993 tarih ve 93.1.39 no.lu "Yükseköğretim
Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetine öğrenci Katkısı ile Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin
Kullanım ve Harcamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Kararı" mn; 11. maddesi öğrenci sosyal
hizmetler bütçesinin giderlerine ilişkindir.Anılan madde de aynen;

"a) öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal yardım hizmetlerinin organize
edilip yürütülmesi için yapılması gereken genel yönetim ile ilgili harcamalardan;

b) öğrencilerin beslenmesiyle ilgili olarak yapılacak her türlü cari, yatırım ve transfer harcamalarından;

c) öğrencilerin barınmasını sağlamak amacıyla yapılacak her türlü cari, yatırım ve transfer
harcamalarından;

d) Spor faaliyetlerinin yürütülmesi içini gerekli olan cari, yatarım ve transfer harcamalarından;

e) öğrencilere yönelik konferans, sempozyum, seminer, tiyatro, konser, sergi, folklor gibi kültür faaliyetleri
için gerekli olan cari, yatırım ve transfer harcamalarından;

f) Beslenme, barınma, sağlık, spor ve kültür hizmetleri dışında, öğrenciye yönelik eğlence, kamp işletilmesi
boş zamanların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve muhtaç öğrencilere yapılacak yemek barınma, giyinme ve
yol giderleri gibi diğer sosyal yardımla ilgili cari, yatırım ve transfer harcamalarından,

g) Öğrenciye yönelik olmak üzere üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü cari harcamalarından, meydana
gelir." denilmektedir,

Devlet bütçesinden yapılan bütün harcamalarda olduğu gibi, öğrenci sosyal hizmetler birim
saymanlığı bütçesinden karşılanabilecek giderlerde, ancak giderin yapılmasına izin veren mevzuat
hükmü bulunması durumunda mümkündür. Yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca, söz konusu
bütçeden yapılacak bir harcamanın direkt olarak öğrenciye yönelik olması gerekmektedir.
Dolayısıyla, irtibat bürosuna ait harcamaların öğrenciye yönelik harcamalar olmaması sebebiyle
Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Bütçesinden karşılanması yasal açıdan mümkün değildir. Yasal
olarak açılması mümkün olmayan irtibat bürosuna ait harcamalar aynı zamanda, söz konusu
harcamaların yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığı öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı
bütçesinden yapılmıştır.
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Ondolcuz Mayıs Üniversitesi Rektörlfigûnden temin edilen belgelerin incelenmesi
neticesinde irtibat bürosuna ait harcamalar şu şekilde tesbit edilmiştir,

1-İRTİBAT BÜROSUNDA ÇALIŞAN MEVSİMLİK İŞÇİ ÜCRETLERİ VE SOSYAL
YARDIMLAR
Adı-Soyadı Çalışılan Yıllar Ödenen Toplam Ödenen Sosyal Toplam.

Ücret Tutan(Bnût) Yardım Tutan (TL)
Fatma ANAR 2001,2002,2003,2004,2005 26.42O.OS0.0OO 500.000.000 26.920.050.000
ŞerefASLAN 2001,2002,2003,2004,2005 23.244.600.000 500.000.000 23.744.600.000
Ali Cengiz BAŞARAN 2001,2002 4.972.100.000 4.972.100.000

2-ANKARA İRTİBAT BÜROSU KİRA'TABLOSU

01.12.1994-01.12.1995(1 Yıllık)
01.12.1995-01.05.1996(6 aylık)
01.06.1996-01.12.1996(6 aylık)
02.12.1996-02.03.1997(3 aylık)
03.02.1997-03.06.1997(3 aylık)
03.06.1997-03.09.1997(3 aylık)
03.09.1997-03.12.1997(3 aylık)
03.12.1997-03.03.1998(3 aylık)
03.03.1998-03.06.1998(3 aylık)
03.06.1998-03.09.1998(3 aylık)
03.09.1998-03.12.1998(3 aylık)
03.12.1998-03.03.1999(3 aylık)
03.03.1999-03.06.1999(3 aylık
03.06.1999-03.09.1999(3 aylık)
03.09.1999-03.12.1999(3 aylık)
03.12.1999-03.03.2000(3 aylık)
03.03.2000-03.06.2000(3 aylık)
03.06.2000-03.09.2000(3 aylık)
03.09.2000-03.12.2000(3 aylık)
Yargıtay Karan Gereği Aralık
1999-Ağustos 2000 Aylarına Ait
Kira Farklan
03.12.2000-03.03.2001(3 aylık).
03.03.2001-03.06.2001(3 aylık)
03.06.2001-03.09.2001(3 aylık)
03.09.2001-03.12.2001(3 aylık)
03.12.2001-03.03.2002(3 aylık
03.03.2002-03.06.2002(3 aylık)
03.06.2002-03.09.2002(3 aylık)
03.09.2002-03.12.2002(3 aylık) "
03.12.2002-18.12.2002(14 günlük)
18.12.2002-18.03.2003(3 aylık)
18.03.2003-18.06.2003(3 aylık)
18.06.2003-18.09.2003(3 aylık)
18.09.2003-18.12.2003(3 aylık)
18.12.2003-18.03.2004(3 aylık)
18.03.2004-18.06.2004(3 aylık)
18.06.2004-18.09.2004(3 aylık)
18.09.2004-18.12.2004(3 aylık)
18.12.2004-18.03.2005(3 aylık)
18.03.2005-18.06.2005(3 aylık)
18.06.2005-18.09.2005(3 aylık)
18.09.2005-18.12.2005(3 aylık)

120.000.000TL
99.761.000TL

138.000.000TL
110.400.000TL
110.400.000TL
11Ö.400.000TL
110.400.000TL
176.640.000TL
176.640.000TL
176.640.000TL
176.640.000TL
282.624.000TL
282.624.000TL
282.624.000TL
282.624.000TL
438.067.000TL
365.000.000TL
365.000.000TL

1.109.467.584TL
1.574.816.098TL

1.386.830.000TL
1.386.830.000TL
1.386.830.000TL
1.386.830.000.TL
2.010.906.000TL
1.872.225.000.TL
1.872.225.000.TL
1.872.225.000.TL

291.235.000TL
1.730.769.228TL
1.730.769.228TL
İ.730.769.228TL
1.730.769.228TL
2.076.920.000TL
2.076.920.000TL
2.076.920.000TL
2.076.920.000TL
2.284.250.000TL

2.284.25.YTL
2.284.25.YTL
2.284.25.YTL
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3-APARTMAN GİDERLERİ

04.01.2000
15.05.2000
13.10.2000

09.10.2000
24.10.2000

10.2000
10.12.2000
12.12.2000
15.03.2001
20.06.2001
05.07.2001
05.07.2001
21.08.2001
21.08.2001
23.08.2001
01.10.2001
28.09.2001
20.12.2001
26.10.2001
21.11.2001
01.12.2001
15.11.2001
30.11.2001
12.02.2002
20.02.2002
26.03.2002
27.03.2002
08.04.2002
09.05.2002
09.05.2002
03.05.2002
03.05.2002
03.05.2002
03.05.2002
14.07.2002
14.08.2002
13.09.2002
16.09.2002
07.10.2002
14.10.2002
07.10.2OO2
15.10.2002
21.11.2002
26.11.2002
20.01.2002
01.12.2002
20.01.2003

Türkiye Büyük Millet Meclisi

4.000.000
12.200.000
1^.500.000

8.330.000
42.500.000

500.000*
25.800.000

7.920.000
22.500.000
60.000.000

2.650.000
36.500.000
60.000.000
60.000.000
4.720.000

69.500.000'
60.000.000

120.000.000
60.000.000

120.000.000
35.000.000
17.000.000

120.000.000
120.000.000
80.000,000

120.000.000
23.776.000

120.000.000
120.000.000
120.000.000
25.868.160
11.892.000
28.529.640
25.651.800

120.000.000
120.000.000
120.000.000
47.528.000

120.000.000
39.730.000
66.669.000

120.000.000
180.000.000
34.683.000
15.120.000
40.000.000
40.000.000

aidat farkı
su bedeli
telefon abone
bedeli

aidat
hizmet bedeli
su bedeli
doğal gai bedeli
Su Faturası
Aidat
posta gideri
Su Faturası
Aidat
Aidat
Doğalgaz
Su Faturası
Aidat
Aidat
Aidat
Aidat
Su Faturası
Su Faturası
Aidat
Aidat
Su Faturası
Aidat
Çevre Vergisi
Aidat
Aidat
Aidat
Çevre. Vergisi
Çevre Vergisi
Çevre Vergisi
Çevre Vergisi
Aidat
Aidat
Aidat
Su Faturası
Aidat
Su Faturası
Su Faturası
Su Faturası
Aidat
Su Faturası
TelefonAboneliği
Su Faturası
Aidat
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03.01.2003
20.01.2003
23.01.2003
24.01.2003
19.02.2003
19.02.2003
13.03.2003
10.03.2003
18.03.2003
21.04.2003
22.04.2003
21.04.2003
30.04.2003
21.04.2003
20.05.2003

23.03.2003
28.05.2003
18.06.2003
18.06.2003
18.06.2003
19.06.2003
30.06.2003
09.07.2003
22.07.2003
18.07.2003
16.09.2003
19.09.2003
17.09.2003
21.10.2003
17.10.2003
24.11.2003
04.11.2003
13.11.2003
03.12.2003
29.12.2003
24.12.2003
22.12.2003
18.02.2004
26.01.2004
20.01.2004
19.02.2004
28.03.2004
10.03.2004
15.03.2004
19.04.2004
11.04.2004
26.03.2004
12.05.2004
17.06.2004

Türkiye Büyük Millet Meclisi

4.000.000
110.000.000

2.444.000
10.217.864
2.105.000

132.000.000
132.000.000

17.000.000
4.426.000

60.000.000-
3.653.0O0

23.125.000.
2.000.000

130.000.000
26.295.360

132.000.000
2.491.000

93.480.000
1.586.000
1.586.000

132.000.000
3.632.791

37.400.000
132.000.000

2.159.000
132.000.000

2.748.000
132.000.000

2.652.000
132.000.000
132.000.000
33.300.000

2.581.000
5.300.000

132.000.000
132.000.000.

1.888.000
132.000.000

12.800.000
2.820.000
2.191.000

24.300.000
30.000.000

5.315.000
2.817.000
2.205.000

145.200.000
145.200.000
145.200.000

Sözleşme Bedeli
Aidat
Doğalgaz
Su Faturası-
Doğalgaz
Aidat
Aidat
Su Faturası
Doğalgaz
Yakıt Bedeli
Doğalgaz
Su Faturası
Yakıt Bedeli
Aidat
Çevre Temizlik
Vergisi
Aidat
Doğalgaz
Su Faturası
Su Faturası
Su Faturası
Aidat
Doğalgaz
Su Faturası
Aidat
Doğalgaz
Aidat
Doğalgaz
Aidat
Doğalgaz
Aidat
Aidat
Su Faturası
Doğalgaz
Su Faturası
Aidat
Aidat
Doğalgaz
Aidat

Doğalgaz
Su Faturası
Apartman hs.
Doğalgaz
Doğalgaz
Doğalgaz
Aidat
Aidat
Aidat
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26.04.2004
26.04.2004
02.07.2004

06.07.2004
...08.2004
09.08.2004
24.09.2004
20.10.2004
22.10.2004
08.11.2004
05.11.2004
23.12.2004
23.12.2004
26.01.2005
24.01.2005
26.01.2005
24.02.2005
21.03.2005
21.03.2005
05.04.2005
06.04.2005
22.04.2005
13.05.2005
16.05.2005.
24.06.2005
23.06.2005
28.07.2005
12.08.2005
15.08.2005
25.08.2005
20.09.2005
26.09.2005
28.09.2005

14.550.000
145.200.000
58.000.000

145.200.000
3.170.000

145.200.000
145.200.000
60.05Ö.OO0

145.200.000
2.411.000

145.200.000
145.200.000
306.171:140

18,00
2,57

145,20
145,20
26,40

160,00
24,78

160,00
3,06

160,00
2.63

160,00
3.04

145,75
160,00

5,38
49,00

2,29
160,00
49,00

Su faturası
Aidat
Internet Üyelik
bedeli
Aidat
Doğalgaz
Aidat
Aidat
Su Faturası
Aidat
Doğalgaz
Aidat
Aidat
Şu Faturası
Su Faturası
Doğalgaz
Aidat
Aidat
Su Faturası
Aidat
Su Faturası
Aidat
Doğalgaz
Aidat
Doğalgaz
Aidat
Doğalgaz
Internet
Aidat
Doğalgaz
Internet
Doğalgaz
Aidat
İnternet
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4-TELEFON FATURALARI

Ödeme Tarihi
21.02.2000
23.05.2000
21.09.2000
23.10.2000
22.11.2000
27.11.2000
19.12.2000
19.04.2001
21.06.2001
20.09.2001
23.07.2001
22.08.2001
22.10.2001
22.11.2001
20.12.2001
29.01.2002
11.03.2002
26.03.2002
03.05.2002
22.05.2002
16.07.2002
15.08.2002
27.09.2002
11.11.2002
23.12.2002
26.02.2003
25.03.2003
25.04.2003
11.06.2003
30.06.2003
08.07.2003
22.09.2003
31.10.2003
17.12.2003
01.12.2003
29.01.2004
01.03.2004
29.03.2004
28.04.2004
28.05.2004
17.06.2004
26.07.2004
10.08.2004
23.09.2004
14.10.2004
22.11.2004

TelNo/Tes.No
3124274463
3124274463
3124274463
3124274463
3124274463
3124274463
3124274463
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
312430.1274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274

Ödenen Tutar
21.750.000
9.450.000
8.150.000
12.100.000
13.650.000
7.920.000
17.800.000
25.500.000
73.000.000
70.800.000
30.100.000
67.200.000
118.800.000
95.000.000
82.300.000
84.400.000
80.600.000
103.600.000
90.000.000
144.200.000
68.800.000
70.600.000
123.400.000
238.600.000
210.683.600
63.300.000
96.400.000
107.300.000
90.000.000
136.700.000
82.600.000

202.400.000
107.400.000
52.100.000
101.400.000
113.100.000
139.200.000
95.100.000
86.700.000
30.000.000
57.250.000
98.500.000
50.000.000
79:500.000
92.000.000
137.250.000
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21.12.2004
27.01.2005
23.02.2005
18.03.2005
28.04.2005
30.05.2005
23.06.2005
18.07.2005
25.08.2005
15.08.2005

3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274
3124301274

79.750.000
97,00
94,75
98,50
97,75
106,00
122,85
119,00
49,00
71,00

5-ELEKTRİK FATURALARI

16.06.2000
12.08.2000
11.10.2000
05.12.2000
18.05.2001
04.06.2001
05.07.2001
10.09.2001
02.10.2001
10.12.2001
11.02.2002
08.04.2002
10.06.2002
23.07.2002
29.07.2002
02.01.2002
23.12.2002
03.03.2003
24.03.2003
20.05.2003
11.06.2003
04.07.2003
08.08.2003
22.09.2003
31.10.2003
23.01.2004
29.03.2004
19.04.2004
03.06.2004
03.06.2004
23.06.2004
06.08.2004
10.09.2004
15.10.2004
08.11.2004
22.12.2004

6.870.000
5.880.000
8.330.000
8.980.000

25.070.000
40.600.000
21.140.000
3O.67Ö.OO0
30.270.000
24.350.000
74.200.000
66.970.000
57.780.000
63.400.000
45.850.000
27.330.000
51.030.000 .
58.680.000
32.110.000
83.580.000
43.110.000
41.420.000
28.050.000
24.100.000
64.380.000
63.630.000
28.240.000
57.040.000
27.200.000
31.640.000
20.870.000
36.520.000
29.180.000
18.270.000
38.960.000
33.000.000
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22.12
24.02
17.03
29.03
29.03.
06.05.
30.05.
28.06.
25.07.
08.08.
09.09.
07.10.

2004
.2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

35.950.000
4,21

75,25
33,34
76,96
42,73
36,71
38,96
34,64
34,72
32,85
25,61

Ödeme Tarihi
30.01.2003
26.02.2003
25.03.2003
25.04.2003
27.06.2003
28.07.2003
19.09.2003
22.09.2003
31.10.2003
01.12.2003
26.12.2003
29.01.2004
01.03.2004
29.03.2004
28.04.2004
15.07.2004
27.08.2004
14.10.2004

14.10.2004
22.11.2004
21.12.2004
21.12.2004
25.01.2005
23.02.2005
28.04.2005
27.05.2005
18.07.2005
28.06.2005
15.08.2005
26.08.2005

6-KABLOLU TV

Tes.No
1017007449
İ017007449
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449.
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449
20044114579165
1017007449
6441101
10170077449
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449
1017007449
10170Ö7449

Ödenen Tutar
13.168.000
6.800.000
6.800.000
6.800.000
6.800.000
6.800.000
7.400.000
7.000.000
7.000.000
7.400.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
2.483.000

7,25
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
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7-2001 YILI BAKIM - ONARIM" MASRAF LİSTESİ

PLAKA NO: 55 AU 001
YAPILAN BAKIM-ONARIM VE PARÇA DEĞİŞİKLİKLERİ

TARİH

03.04.2001
t«

44

"

«4

05.04.2001
••
06.04.2001
44

02.05.2001

t i

"

« t

« (

28.05.2001
••

13.09.2001

13.09.2005
21.09.2001
••

i t

FATURA NO

023086

••

650227

650231
« t

311209
4 t

«c

( 4

*•

U

( 4

11366
« t

"

( t

035170

035170
171235

*t

"

Türkiye Büyük Millet

YAPILAN ONARIM VE ÖDENEN TL.
DEĞİŞİKLİK
Termostat
Komple radyatör.
Antifîriz
Silecek lastik
% 17 KDV. Dahil
195/60 Energy lastik
%17K.D.V.Dahil
İ 95/60 Energy lastik
% 17 KDV. Dahil
Motor yağı
Balata sprey
Tek duy ampul
Stop ampulü
Park ampulü
Fren müşürü
Flaşör düğmesi
Servis işçiliği
%17K.D.V.Dahil
Motor Yağı
Yağ Filitresi
Direksiyon şanzuman yağı
Buji tek tırnak
Antifîriz
Radyatör hortum tutucu
Su radyatör tamiri
İşçilik
%18K.D.V.Dahil
Şanzuman sökülüp
debriyaj bilyasınıri
değişimi
%18K.D.V.Dahil
Karter contası •
Şanzuman arka kapak
contası
Alt tabla burcu (saçlı)
Viraj askı kolu
Motor yağı
Yağ Filitresi
Arka dingil burcu
Hava filitresi
Benzin filitresi
Çift tırnak buji
Dış aks körüğü
Aks keçesi

Meclisi (S. Sayısı: 1097)

22.500.000
135.000.000

6.000.000
9.000.000

201.825.000
195.653.333
228.914.400
195.653.333
228.914.400

4.871.795
3.418.804
1.412.268
1.184.903

481.774
8.303.617

16.267.010
27.500.000
74.225.000
20.338.984

1.694.915
4.067.797
6.406.780
6.355.932

477.575
17.500.000
20.000.000
90.670.000
70.500.000

83.190.000
16.101.695
3.813.559

21.186.440
15.677.966
20.338.984

2.118.644
39.830.508

8.898.305
12.288.136
13.559.324
18.644.068
23.728.814
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" " Geriyjtesmuşurû
Otomatik anten

" " Ön amartisğr
Ön firen diski
ön firen balatası
Alt rotil-sağ
Üst kapak contası

" " Şanzuman yağı
Ön cam .
Silikon
Radyatör
Döşeme başlığı

" " Çamurluk bandı-sağ
Sol stop

" " Arka firen balatası
21.09.2001 171235 Vectra yazısı

Mekanik işçilik
" " Kaportaişçiliği
" " Boya ve pasta
" " Rot balans
" " Cam işçiliği

%18K.D.V.Dahil
25.09.2001 031623 Şarz konjektörû

Şarzbilyası
İşçilik
%18K.D.V.Dahil

08.10.2001 171251 Rot balans ayan
Mekanik işçilik

" " Aks kafası dış
" " Amortisör üst destek
" " Amortisör kovanı

Jant kapağı
Alt rotil
%18K.D.V.Dahîl

13.135.593
122.881.356
125.423.728
160.169.492
63.559.322
88.983.050

5.084.746
10.169.492

172.033.898
11.016.949

281.355.932
16.949.153
7.627.119

62.288.136
46.610.169

8.898.305
150.000.000
33.898.305

144.067.797
12.711.864
20.356.514

2.069.020.688
• 25.000.000

15.000.000
10.000.000
50.000.000

5.084.746
33.898.304

165.000.000
16.000.000

175.000.000
54.000.000
45.053.400

582.963.011
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8-2001 YILI AKARYAKIT MASRAF LİSTESİ

PLAKA NO

Tarih
03.04.2001
10.04.2001
17.04.2001
18.04.2001
22.04.2001
27.04.2001
04.05.2001
06.05.2001
09.05.2001
10.05.2001
12.05.2001
13.05.2001
17.05.2001
20.05.2001
22.05.2001
25.05.2001
27.05.2001
29.05.2001
30.05.2001
31.05.2001
02.06.2001
04.06.2001
08.06.2001
13.06.2001
14.06.2001
15.06.2001
19.06.2001
28.06.2001
02.07.2001
05.07.2001
06.07.2001
08.07.2001
09.07.2001
20.07.2001
27.07.2001
01.08.2001
04.08.2001
07.08.2001
09.08.2001
19.08.2001
20.08.2001
27.08.2001
29.08.2001

: 55 A U 001
Alındığı
Değiştiği
Kilometre
254472
254926
255342
255579
255848
255988
256356
256656
256869
257171
257494
257667
258251
258415
258840
259322
259619
259859
260062
260310
260557
260897
261307
261611
261824
261969
262359
262625
262820
262945
263183
263274
263436
263726
264170
264298
264386
264416
264460
264642
264889
265051
265213

Türkiye Büyük

ALINAN AKARYAKTI

Miktan(Lt.)
28,50
23,20
26,15
20,92
26,15
20,92
41,84
19,82
19,82
19,82
19,82
39,64
19,70
29,55
49,26
19,70
24,63
19,70
24,63
19,70
39,40
38,13
19,06
19,07
19,06
19,07
38,13
19,06
19,07
18,76
18,76
18,76
18,74
37,04
18,52
18,73
36,76
13,78
18,12
17,49
17,50
30,62
17,49

Millet Meclisi

Benzin-Motorin
Tutan(TL) Belge N o

.20.000.000
20.000.000
25.000.000
20.000.000
25.000.000
20.000.000
40.000.000
20.000.000.
20.000.000
20.000.000
20.000.000
4o.obb.ooo
20.000.000
30.000.000
50.000.000
20.000.000
25.000.000
20.000.000
25.000.000
20.000.000
40.000.000
40.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.0ÖÖ.00O
40.000.000
20.000.000
20.00Öİ000
20.000.000
20.000.000"
20.000.000
20.000.000
40.000.000
20.000.000
20.000.000
40.000.000
15.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
35.000.000
20.000.000

(S. Sayısı: 1097)

108121 D
304594 D
059034 D
305016 D
059195 D
305410 D
305701 D
305807 D
305916 D
305986 D
306088 D
306108 D
306299 D
306455 D
306558 D
306694 D
306793 D
306883 D
306923 D
306991 D
307079 D
307146 D
307337 D
662665 D
080732 D
662930 D
663367 D
020883 D
661401 D
.157877 D
158160 D
021052 D
021079 D
666654 D
358661 D
668229 D
115354 D
021669 D
669280 D
036920 D
062825 D
672984 D
090087 D
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04.09.2001
06.09.2001
09.09.2001
10.09.2001
16.09.2001
17.09.2001
18.09.2001
01.10.2001
03.10.2001
06.10.2001
09.10.2001
12.10.2001
13.10.2001
16.10.2001
17.10.2001
20.10.2001
03.11.2001
06.11.2001
10.11.2001
11.11.2001
13.1
15.1
16.1
18.1
20.1
22.1
28.1

1.2001
1.2001
1.2001
1.2001
1.2001
1.2001
1.2001

30.11.2001
06.12.2001
08.12.2001
10.12.2001
12.12.2001
15.12.2001
19.12.2001
22.12.2001
24.12.2001
27.12.2001

265301
265420
265630
265803
266198
266448
266550
267100
267301
267660
267900
268166
268305
268620
268992
269222
269502
269800
270040
270175
270335
270615
270785
271085
271254
271354
271654
271947
272425
272824
273161
273210
273420
273701
273960
274200
274300

8,57
26,24
25,75
17,16
16,70
16,70
50,12
17,02
34,00
16,54
33,08
16,54
16,54
33,09
33,08
33,08
33,08
32,31
16,16
16,20
16,00
32,31
16,16
32,31
16,15
32,65
32,67
32,65
32,10
32,10
32,10
16,05
32,10
32,10
32,10
32,10
32,10

TOPLAM

10.000.000
30.000.000
30.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
60.000.000
20.000.000
40.000.000
20.000.000
40.000.000
20.000.000
20.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
4Ö.Ö00.000
40.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
40.000.000
20.000.000
40.000.000
20.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
20.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000

80 ADET FATURA

086219 D
674370 D
674822 D
090649 D
076069 D
094614 D
070798 D
680692 D
099327 D
680382 D
313035 D
681267 D
313222 D
681755 D
313370 D
313447 D
314056 D
314218 D
686980 D
305457 D
101204 D
314657 D
688037 D
314793 D
314901 D
688989 D
689904 D
315361 D
692674 D
693071 D
693366 D
374155 D
374370 D
696185 D
696781 D
951516D
697714 D

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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9-2002 YILI BAKIM - ONARIM MASRAF LİSTESt

PLAKA NO: 55 AU 001
YAPILAN BAKIM - ONARIM VE PARÇA DEĞİŞİKLİKLERİ

TARİH

30.09.2002
M

"

tt

n

n

n

İt

II

İt

n

n

n

"

n

II

II

İt

n

n

n

"

İt

»

ti

tt

II

II

30.09.2002
II
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FATURA NO

392098-392099
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n

t t
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İt

II
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İt

n
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t t
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392098-392099
II

M

«1

t i

n

"

n

YAPILAN ONARIM ÖDENEN TL.
VE DEĞİŞİKLİK
Klima gazı
Primerboya.

' Temizleyici
Fırça
Ön cam fitili
Ön cam yeşil
Ön sağ kapı çıtası
Gözlük sacı
Silikon
Ön sol çamurluk
Sol davlumbaz
Yazı
Sağ davlumbaz
Ön sağ çamurluk
çıtası
ön sol çamurluk'
çıtası
Arka davlumbaz
klipsi
Kaput
Kaput döşemesi
Kaput döşeme klipsi.
Kaput açma teli
Kaput kilit cıvata
yayı
Kaput kilit cıvata
somunu
Kaput kilit cıvata ast.
Kaput çubuk
sab.parçası
12 V 55 amper akü
Etiket transis
ateşleme
Sağ far
Sol far
Far klipsi
Sol far lastiği
Sağ far lastiği
Far montaj cıvatası
Sol sinyal lambası
Sağ sinyal lambası
Kablo merdiven
kelepçe

, Kablo kelepçesi.-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)

25.423.728
5.128.205
4.273.504
2.542.372

78.836.034
173.149.364
29.867.836

143.865.731
26.694.916

147.372.131
36.806.317

7.733.170
36.806.317
11.747.443

11.747.443

1.637.348

348.335.047
180.136.622

8.582.580
18.718.626
1.113.694

1.508.282

7.050.940
1.172.699

116.262.691
1.781.174

178.145.154
178.145.154

1.858.616
7.921.245
7.92.1.245
4.425.276

31.381.942
31.381.942

I.'180.076

2.404.404
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siyah
Radyatör
Ön üst panel
Ön alt panel
Panjur arması
Sağ tampon bantı
Davlumbaz klipsi
Klima kondenseri
Kaput kilit cıvata
pulu
Sinyal lambası
Ampul dipsiz'bûyük
Far ampulü

358.741.030
192.406.270
95.291.036

6.973.497
7.010.375
2.138.880

4U.707.826
280.267

4.195.162
1.631.452

17.962.618

13.11.2002 051525

13.11.2002

19.12.2002

051525

023518

Ön panjur.
Antifriz
Kaporta boya_
elk.mekanik işçiliği
%18K.D.V.Dahil
Arka kovan
Yakıt doldurma
borusu hortumunun
değişimi
Komple arka kovan
Yakıt depo borusu
Arka fren balatası'
Balans ayarı
Rot ayan
Çekici ücreti
%18K.D.V.Dahil
Ön akis keçesi
Debriyaj, seti
Vites körük'
Gergi kol lastik
Benzin filtresi
Hava filtresi
Kelepçe
Akis körük
Gres yağı
Akis kelepçe
Vites kolu
Direksiyon yağı •
Benzin hortumu
Motor yağı 15/40
Rot kolu
Rot başı
Ön amartisör

72.036.322
14.235.150

960.080.000

4.742.124.000
55.000.000
13.750.000

315.000.000
92.642.806
70.654.172
12.500.000
1.000.000

55.000.000
736.965.434
30.000.000

225.000.000
15.000.000
5 000.000

10.000.000
10 000.000
4.000.000

20.000.000
4.000.000
6.000.000

40.000.000
9.000.000
6.000.000

50.000.000
120.000.000

60000.000
220.000.000

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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" Benzin enjektörü
Buji

" Yakıt regletörü
" Arka dingil burcu
023519 Arka fren balatası
" Motor takozu
023519 Debriyaj halaü
" Dış akis kafası
" İç akis kafası

Yağ filtresi
Alt rotil

" Eksoz boğaz contası
" Ön tabla burcu
" Arka tabla burcu -
" Ön disk tamir takımı
" Arka disk tamir

takımı
" Ön fren balatası

% 18K.D.V.Dahil
53594 Mekanik işçiliği
" Motor yağı 10/40

Antifriz
" Rezerve depo kapağı

% 18K.D.V.Dahil
TOPLAM 6 ADET FATURA

280.000.000
30.000.000

150.000.000
60.000.000
35.000.000

130.000.000
45 000.000

150.000.000
190.000.000

.5 000.000
60. 000.000
30.000.000
70.000.000
80.000.000

100 000.000
130.000.000

55.000.000
2.872.120.000

11.000.000
25.000.000

9.000.000
12.022.310
67.286.326

10-2002 YILI AKARYAKIT MASRAF LİSTESİ

PLAKA NO 55 AU 001
Tarih

04.02.2002
11.02.2002
14.02.2002
20.02.2002
03.03.2002
14.03.2002
28.03.2002
07.04.2002
09.04.2002
16.04.2002
25.04.2002
03.05.2002
10.05.2002
22.05.2002
27.05.2002
04.06.2002
10.06.2002

Alındığı
Değiştiği
Kilometre
274820
275430
275791
276085
277200
277998
278172
278621
278951
279467
279617
279828
280201
280520
281094
281209
282104

ALINAN AKARYAKTI

Mıktan(Lt)
31,17
31,17
31,17
15,42
38,55
50,84
29,23
43,16
33,89
35,97
43,13
32,35
31,98 .
10,66
42,34
52,11
35,26

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Benzin-Motorin
Tutan(TL)

.'40,000.000
40JOOO.OOO
40.000.000
20.000.000
50.000.000
60.000.000
40,000.000
60.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
45.000.000
45:000.000
15.000.000
60.000.000
75.000.000
50.000.000

(S. Sayısı: 1097)

Belge N o
13İ761 D
132571 D
132983 D
710451 D
136916 D
714778 D
139790 D
352375 D
697508 D
141806 D
142989 D
144002 D
144928 D
728072 D
147067 D
147960 D
148633 D
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13.06.2002
08.07.2002
18.07.2002
23.07.2002
29.07.2002
10.10.2002
08.11.2002
15.11.2002
19.11.2002
28.11.2002
01.12.2002
04.12.2002
12.12.2002
16.12.2002
18.12.2002
20.12.2002
22.12.2002
28.12.2002
31.12.2002

282558
282999
283612
284159
286535
ARIZALI
288002
288290
288655
289056
289549
289809
290163
290377
290677
290845
291111
291389
291664

TOPLAM 36 ADET FATURA

35,26
49,80
48,98
32,19
64,35
45,00
30,46
47,08
31,47
47,10
28,30
39,14
18,56
37,12
18,56
27,14
27,14
39,20
15,07

50.000.000
75.000.000
75.000.000
50.000.000

100.000.000
75.000.000
50.000.000
75.000.000
50.000.000
75.000.000
45.000.000
60.000.000
30.000.000
60.000.000
30.000.000
45.000.000
45.000.000
65.000.000
25.000.000

148940 D
153649 D
154748 D
155159 D
671019D
338618 D
386534 D
015685 D
842913 D
644420 D
845668 D
097986 D
847776 D
368568 D
849200 D
849419 D
852898 D
393109 D
100335 D

11-2003 YILI AKARYAKIT MASRAF LİSTESİ

PLAKA NO
Tarih

09.01.2003
13.01.2003
15.01.2003
21.01.2003
31.01.2003
05.02.2003
18.02.2003
26.02.2003
01.03.2003
06.03.2003
10.03.2003
13.03.2003
17.03.2003
25.03.2003
06.04.2003
11.04.2003
15.04.2003
22.04.2003
25.04.2003
02.05.2003
08.05.2003
16.05.2003

55 AU 001
Alındığı
Değiştiği
Kilometre
291903
292479
292688
292998
293420
293680
293934
294213
294360
294825
295170
295368
295645
295831
296053
296232
296398
296620
296887
297158
297406
297695

Miktarı(Lt)
43,71
25,60
34,12
34,13
33,58
32,46
32,41
32,15
24,12
39,35
23,64
23,64
15,76
26,59
21,08
15,81
23,72
24,19
24,19
24,19
26,88
27,47

Türkiye Büyük Millet Meclisi

ALINAN AKARYAKIT
Benzin-Motorin
Tutarı(TL)
75.000.000
45.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
60.00O.000
60.000.000
60.000.000
45.000.000
75.000.000
45.000.000
45.000.000
30.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
50.000.000
50.000.000

(S. Sayısı: 1097)

Belge No
856554 D
857365 D
370211. D
859365 D
861416D
087831 D
864519 D
082273 D
999923 D
248873 D
083788 D
373339 D
829599 D
374051 D
204360 D
830533 D
483528 D
483965 D
484147 D
484555 D
880528 D
831848 D
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23.05.2003
27.05.2003
05.06.2003
09.06.2003
13.06.2003
17.06.2003

20.06.2003
27.06.2003
14.07. 2003
16.07. 2003
23.07.2003
30.07. 2003

06.08.2003
13.08. 2003
18.08. 2003
22.08. 2003
27.08. 2003
04.09. 2003

17.09. 2003
24.09. 2003
29.09. 2003
08.10. 2003
14.10. 2003
15.10. 2003
17.10. 2003
06.11. 2003
09.11. 2003
12.11. 2003
20.11. 2003
09.12. 2003
12.12. 2003
16.12. 2003
18.12. 2003
25.12. 2003
29.12. 2003

298035
298148
298611
298776
299104
299369
299548
299765
300000
300180
300302
300596
300844
301024
301079
301401
301687
301888

302213
302445
302532
302835
303085
303230
303578
303988
303356
304565
304942

305300
305550
305870
306051
306303
306740

27,47
26,88
27,48
27,48
24,72
24,72
24,72
32,96
16,54
24,00
24,73
24,71
16,48
16,47
24,73
24,72
16,47
41,20

16,84
16,84
25,60
17,20
25,80
25,80
43,00
34,24
28,80
34,30

34,24
42,80
25,68
25,68
34,24
34,24
25,68

50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
45.000.000 .
45.000.000
30.000.000
60.000.000

30.000.000
45.000.000
45000.000
45.000.000
30.000.000
30.000.000
45.000.000
45.000.000
30.000.000
75.000.000

30.000.000
30.000.000
45.000.000
30.000.000
45.000.000
45.000.000
75.000.000
60.000.000
45.000.000
60.000.000

6o.ooo:ooo
75.000.000
45.000.000.
45.000.000
60.000.000
60.000.000
45.000.000

915063 D
486059 D
486585 D
486807 D
833006D
889169D
414715D
487893D

488963D
023096D
035138D
024050D
896868D
897676D
037092D
851046D
899262D
•852339D
902414D

903707D
855034D
857964D
895552D
859301D
420466D
494986D
287518D
912548D

880327D
882259D
917346D
497065D
883325D
497476D
839809D

TOPLAM 57 ADET FATURA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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12-2004 AKARYAKIT MASRAF LİSTESİ

PLAKA NO 55
Tarih

09.02.2004
19.01.2004
27.01.2004
10.02.2004
17.02.2004
01.03.2004
09.03.2004
19.03.2004
01.04.2004
06.04.2004
14.04.2004
16.04.2004
19.04.2004
27.04.2004
30.04.2004
11.05.2004
14.05.2004
19.05.2004
01.06.2004
04.06.2004
11.06.2004
15.06.2004
18.06.2004
24.06.2004
01.07.2004
07.07.2004
11.07.2004
15.07.2004
01.08.2004
13.08.2004
18.08.2004
25.08.2004
Oî.09.2004
07.09.2004
13.09.2004
16.09.2004
23.09.2004
28.09.2004
04.10.2004
08.10.2004
13.10.2004
16.10.2004
19.10.2004
22.10.2004

AU001
Alındığı
Değiştiği
Kilometre
306959
307076
307437
307698
308015
308275
308970
302785
309187
309300
397930
309960
310289
310498
310625
311102
311435
311642
311872
312130
312266
312440
312714
313043
313283
313486
313680
313800
313885
314248
314472
314640
314785
314993
315204
315354
315618
315792
316055
316230
316536
316703
316976
317222

Türkiye Büyük

ALINAN AKARYAKT
Benzin-Motorin
Miktan(Lt)
25,08
25,67
25,67
34,22
34,22
25,05
25,05
33,40
25,05
33,40
25,05
25,05
25,09
25,05
25,05
2505
25,05
23,86
23,86
15,91
23,86
23:84
23,86
23,86
22,69
22,69
15,12
22,69
15İ13
21,63
21,60
21,63
21,63
19,87
21,63
21,63
21,63
21,63
18,93
32,07
20,61
20,60
19,63
20,00

Millet Meclisi

Tutan(TL)
45.000.000
45.000.000
45.000.000
60.000.000
60.000.000
45.000.000
45.000.000
60.000.000
45.000.000
60.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
30.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
30.000.000
45.000.000
3O.00Ö!000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
75.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000

(S. Sayısı: 1097)

Belge No
018915 D
889589 D
229461 D
125784 D
289165 D
841455 D
899409 D
500468 D
842441 D
502272 D
842891 D
502737 D
502844 D
074657 D
503327 D
033237 D
503910 D
844043 D
043612 D
043143 D
083841 D
505171 D
084576 D
085272 D
234027 D
845915 D
846092 D
051042 D
769697 D
847338 D
093309 D
847808 D
770931 D
9C9889 D
848550 D
741546 D
648951 D
742047 D
913019D
742428 D
849684 D
237583 D
914978 D
014600 D
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01.11.2004
05.11.2004
19.11.2004
21.11.2004
24.11.2004
29.11.2004
07.12.2004
11.12.2004
16.12.2004
21.12.2004
24.12.2004
31.12.2004

317367
317632
317831
318150
318350
318536
318711
318922
319043
319253
319514
319602

19,63
32,72
24,06
19,62
13,08
19,63
13,08
19,63
13,08
26,17
13,08
19,62

45.000.000
75.000.000
60.000.000
45.000.000
30.000.000
45.000.000
30.000.000
45.000.000
30.000.000
60.000.000
30.000.000
45.000.000

918537 D
919072 D
746344 D
920393 D
746593 D
851355 D
747262 D
851774 D
851968 D
852175 D
852295 D
276073 D

TOPLAM 56 ADET FATURA

13 - 2005 YILI AKARYAKIT MASRAF LİSTESİ

PLAKA NO 55
Tarih

08.03.2005
15.03.2005
18.03.2005
23.03.2005
02.04.2005
08.04.2005
12.04.2005
14.04.2005
19.04.2005
21.04.2005
25.04.2005
03.05.2005
09.05.2005
16.05.2005
24.05.2005
25.05.2005
07.06.2005
15.06.2005
17.06.2005
21.06.2005
28.06.2005
29.06.2005
05.07.2005
12.07.2005
14.07.2005
02.08.2005
11.08.2005
22.08.2005
25.08.2005

AU001
Alındığı
Değiştiği
Kilometre
321079
321400
321550
321708
321935
322162
322235
322445
322605
322835
323000
323131
323290
323527
323636
323804
324016
324189
324305
324454
324623
325080
325164
325405
325485
16.04.2791
325S38
326064
326257

Türkiye Büyük

ALINAN AKARYAKTIN

Mılctan(Lt)
25,32
18,83
12,40
18,60
18,10
11,80
17,72
İ7.72
17,93
11,95
11,95
11,72
23,90
11,95
12,00
18,07
17,86
11,76
11,70
17,65
23,17
17,30
19,30
9,65
9,60
19,38
19,23
18,73
18,73

Millet Meclisi

Benzin-Motorin
Tutan(TL)'

60.000.000
45.000.000
30.000.000
45.000.000
45.000.000
30.000.000
45.000.000
45.000.000
45.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000,000
60.000.000
3O.000.000
30.000.000
45.000.000
45.000.000
30.000.000
30.000.000
45.000.000
60.000.000
45.000000

50.000.000
25.000.000
25.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
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Belge No
288325 D
855443 D
095215 D
096191 D
098105 D
099303 D
290998 D
856771 D
291973 D
857058 D
857216 D
295878 D
857822 D
469677 D
110392 D
858523 D
859.106 D
487347 D
114905 D
859750 D
133379 D
849144 D
850048 D
860682 D
851780 D
138096 D
862081 D
140772 D
143214 D



- 1 3 3 -

02.09.2005
06.09.2005
13.09.2005
14.09.2005
21.09.2005
23.09.2005
25.09.2005
29.09.2005
02.10.2005
04.10.2005
11.10.2005

326948
326543
326979
327320
327574
327793
328021
328130
328545
328680
328990

9,10
27,57
27,00
17,98
18,00
9,33
18,80
28,20
9,09
18,18
18,00

25.000.000
75.000.000
75.000.000
50.000.000
50.000.000
25.000.000
50.000.000
75.000.000
25.000.000
50.000.000
50.000.000

864904 D
144731 D
563562 D
107256 D
564676 D
107412 D
869976 D
871050 D
864450 D
489182 D
873634 D

TOPLAM 40 ADET FATURA

Özetle, Ondokuz Mayıs Üniversitesine ait söz konusu irtibat bürosu ve bu büroya yapılan
harcamalar konusunda mevzuata aykırı işlemler şu şekildedir;

1) irtibat bürosu ve konaklama yeri olarak kullanılan bu dairenin kiralanması ve buna
dayanılarak kullanılması yasal açıdan mümkün değildir. Aynı zamanda, daha öncede belirtildiği
üzere, bu irtibat bürosunun konaklama yeri ve irtibat bürosu olarak kullanılmasının pratik açıdan da
bir faydası ve mantığı yoktur.

2) Açılması yasal olmayan irtibat bürosunun her türlü giderinin Üniversite bütçesinden
karşılanmasının da yasal olmadığı, ayrıca, 1050 sayılı yasanın 7 inci maddesiyle ve Yıllan Bütçe
Kanunlarına konulan hükümlerle de belirlenmiştir.

3) Açılması ve masraflarının kamu bütçesinden karşılanması yasal olmayan irtibat
bürosunun bütün giderleri bu tip harcamaların yapılmasının mevzuat açısından mümkün
olamayacağı Sağlık,Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim
Saymanlığı bütçesinden yapılmıştır.

Görüleceği üzere, irtibat bürosuyla ilgili yasal olmayan hususlar zincirleme olarak devam
etmektedir.

Sonuç itibariyle, 1994 yılından bugüne kadar, 12 yıl boyunca irtibat bürosu için yapılan her
tür harcama, tıpkı böyle bir büronun kiralanmasında olduğu gibi yasal dayanaktan yoksundur.
Üniversitenin keyfi ve yasalan hiçe sayan bir şekilde yönetilmesinin bir yansıması olarak bütçe
kaynaklarının heba edilmesidir.

Sonuç olarak; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 12 ve 13 üncü maddeleri gereğince,
söz konusu yasal olmayan harcamalar sebebiyle ortaya çıkan 139.854.139.208 TL. tutarındaki
kamu zararının, bu zararın meydana gelmesinde kasıt ve kusuru bulunan sorumlularına rücu
edilerek faizi ile birlikte tahsil edilmesinin sağlanması ve bu kişiler hakkında Türk Ceza
Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılmak üzere evrakın bir örneğinin adli işlem yapmaya
yetkili mercilere gönderilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.
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III. ONDOKUZ MAYİS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

OMÜ'de 2001 yılından kurulan öğrenci kulüpleri 2005-2006 eğitim-öğretim yılı itibariyle
40'a ulaşmıştır. Kulüp dışındaki diğer topluluklarla birlikte bu sayı 61'dir. öğrencilerin boş
zamanlarını değerlendirmek ve düzenledikleri sosyal aktivitelerle üniversiteye canlılık
kazandırmayı amaçlamak gibi iyi niyetlerle kurulan bu kulüplerin gerek ödenek tahsisinde ve
gerekse faaliyetlerinin denetlenmesi noktasında objektif esaslara göre ve yürütülen faaliyetin amaç
ve kapsamına uygun olarak hareket edilmediği anlaşılmaktadır. Kulüpler arasındaki destek
farklılıkları bir kısım kulüplere imtiyaz tanındığı, bazılarının görmezden gelindiğini ve faaliyetlerini
sürdürememeleri nedeniyle kapanmak durumunda kaldıkları görülmektedir. Kulüplerin işleyiş
şeklini ve faaliyetlerini bir tüzük çerçevesinde belirlemiştir. Ancak tüzük kuralları eşit olarak
uygulanmadığı, yıllardır yasa dışı faaliyetlerde bulunan bazı kulüplerin denetlenmediği, aksine
SKSD'den ayrılan ödeneklerle desteklendiği görülmektedir.

Halk Bilim Kulübü, 23.02.2001 tarihinde kurulmuş olup, 7.06.2004 tarihinde Valilik
yazısı, buna mukabil kulüp akademik danışmanı Ordu Denizcilik Bilimleri fakültesi dekanı, Rektör
danışmanı, Samsun Fen Edebiyat fakültesi dekan yardımcısı gibi idari görevleri bulunan Prof.Dr.
Haluk Kefelioğlu'nun müracaatı sonucunda kulüp yönetici ve üyelerinden kulübün bir dönem
başkanlığını da yapmış olan Serpil Arslan, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Aktaş, Serkan Doğan,
Nazire Ayata, Dilber Aydın ve Alev Abalay'ın yasadışı DHKP/C örgütü üyesi olmaları nedeniyle
(Ek: 1) OMÜ SKSD yönetim kurulu kararıyla 7.06.2004 tarihinde kapatılmış ve Rektörlükçe de
onanmıştır (Ek: 2). Ancak sözkonusu tutuklanma olayı yazı ile OMÜ Rektörlüğüne bildirilmesine
rağmen kulübün faaliyetlerinin sonlandırma tarihi 7.6.2004'tür. Operasyondan 5 gün önce kulüp
başkanı 18.04.2004 "Medya ve kültür" konulu bir program tertip etmek için Rektörlük makamından
salon tahsisi ve malzeme talebinde bulunmuş, kulübün akademik danışmanı, Ordu Denizcilik
Bilimleri fakültesi dekanı, Rektör danışmanı, Samsun Fen Edebiyat fakültesi dekan yardımcısı gibi
idari görevleri bulunan Prof.Dr. Haluk Kefelioğlu bu talebi onamış, Rektörlük makamı da
SKSD'ye havale ederek bu faaliyeti uygun bulmuştur (Ek: 3). Kuruluş tarihinden itibaren halk
bilim kulübü üyelerinin bulunduğu faaliyetlerden bazıları şunlardır:

- 03.05.2001 tarihinde 50 kişilik bir grup ve üniversitenin tahsis etmiş olduğu otobüsle
Alaçam Hüseyin Dede köyü hıdrellez şenliklerine katılmak.

- 22.04.2000 tarihinde üniversite konferans salonunda program tertip etmek ve programa
dışarıdan katılan 6 kişilik grubun tüm masrafların üniversite tarafından karşılanması.

- 29.12.2001 tarihinde Atakum kampusu konferans salonunda program tertip edilmesi.
- 14.06.2001 tarihinde Halk Kültürleri Araştırma ve geliştirme Genel Müdürlüğünden talep

edilen kitapların teslim alınması ve dağıtımı.
- 06.05.2001 tarihinde Alaçam Geyikkoşan'da düzenlenen hıdrellez şenliklerine kalabalık

bir grupla katılmak.
- Her hafta Atakum kampusu ana bina 307 nolu sınıfta Sürekli Eğitim programı

çerçevesinde toplantılar tertip etme.
- 4.11.2001 tarihinde tanışma maksadıyla toplantı tertip etmek ve Atakum kampusu

konferans salonunun tahsisi.
- 7-9 ekim 2002 tarihleri arasında tüm fakültelerde stand açmak. (Bunu danışman Haluk

kefelioğlu onaylamış, ancak yer bulunamadığı gerekçesi ile SKSD tarafından onaylanmamıştır.)
-1.11.2002 tarihinde kokteyl düzenlemek.

-15.3.2003 tarihinde bir program tertip edilmiş bu programda kullanılan araç-gereçler ve davet
edilen ozanın masrafları SKSD tarafından karşılanmıştır. Davet edilen ve geliş-gidiş masrafları
üniversite öğrenci sosyal hizmetler bütçesinden karşılanan Aşık Kul Hasan Gören 02.12.2005
tarihli Gelecek adlı şiirinde "O GÜZELİMSOSYALİZM DÜZENİ / Gözyaşlarını döke döke
gelecek / Temizlemek için halkı ezeni /Kızılırmak aka aka gelecek" şeklindeki sözlerle
sosyalizm övücülüğü yapmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 135 —

Aynı şahıs hakkında Türkiye Komünist Partisi internet sitesindeki tanıtıcı bilgiler ise "Türkiye
solunda Aşık Kul Hasan 'ı tanıyan herkes, onu grevlerden, direnişlerden, eylemlerden,
dayanışma gecelerinden tanır. Yetmiş yaşını aşmış bu ulu çınar, günümüzde değeri bilinmeyen
saflarımızın bir çok sıra neferinden biridir." Şeklinde cümleler kullanılmaktadır.

T.t.
ONDOKUZ MAYIS ÛNİVHISİTOİ
' Saûh*. Kuttur w Spor Dalı* Saafcanhfiı

SAYI :B.30.2.ODM.0.70.79.00/690- C H Z . V 5 5 SAMSUN
' 10/03/2003

(KONU : yol Ücretleri

RfeKTÖRLÜK MAKAMINA

Üniversitemiz Halk Bilim Kulübünce Atakum Yerlcskesl Konferans Salonunda 15 Mart
2003 Cumartoi günü saat; 14:00* de, gerçekleştirilecek olan 'Tarkukrimfc ve Ozanlarımız"
adlı programa LaUİKik olan SeOl Sclim-i' nin Sivas / Samsun, Sunsun / Siva» ırası otobüs ücreti
ile Ajık Kul Hasan Gönen'in Anlıara / Samsun, Samsun / Ankara araiı otobüs ücretinin Öğrenci
Sotyil I lizmctlcr bdlçesnden karfilanabiltnesi hususunu emir ve mOstadekrinute u z ederim.
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Pror. Dr. Ferit BERNA Y
Rektör ,
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- 29.12.2001 tarihinde konferans salonunda faaliyette bulunmak.
- 5.5.2002 tarihinde Ordu-Gürgentepe'de yapılan hıdrellez şenliklerine üniversiteden

tahsis edilen otobüsle katılmak. (Ayrıca fotoğraf, film malzemesi temin edilmiştir.)
- 9.11.2003 tarihinde düzenlenecek açılış programı için iki gün boyunca Atakum kampusu

konferans salonu tahsis edilmiştir.
- 28.06.2003 tarihinde Sivas'ın Banaz köyünde mezuniyet pikniği düzenlemek.
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- 18.04.2004 tarihinde yapacakları bir program için 2 gün boyunca salon tahsis edilmiş,
ayrıca pankartlar da üniversite tarafından hazırlanmıştır.

- 24.03.2003 tarihli dilekçe ile 17-20 nisan 2003 tarihleri arasında Sivas yöresini
araştırmak için 4 kişilik bir araştırma grubu üniversiteden tahsis edilen 750 milyonluk
avansla Sivas'a gönderilmiştir.

- Yöneticileri ve üyeleri özellikle Sivas merkez olmak üzere, Tokat, Amasya, Ordu
kırsalında faaliyet gösteren DHKP/C örgütü mensubu olmaları nedeniyle tutuklanan Halkbilim
kulübünün faaliyetleri bir bütün olarak ele alınıp incelendiğinde, söz konusu kulübün belirli bir
amacı gerçekleştirmek için üniversiteyi ve kaynaklarını kullandıkları rahatlıkla anlaşılmaktadır. Bu
kulübün faaliyetleri, yukarda sayılan yasa dışı örgütleri yoğun olarak faaliyette bulundukları
bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Bu yolla, yasa dışı örgütsel faaliyete, yasal görünüş altında ve
özellikle kamu kaynaklan ile bir destek sağlandığı anlaşılmaktadır.

Sivas bölgesinden aşıkların getirilmesi, mezuniyet pikniklerinin dahi Sivas kırsalında
düzenlenmesi, müracaat dilekçesinde amacı tam olarak belirtilmeyen dört kişilik bir grubun
üniversiteden almış olduğu 750 milyonluk avans talebiyle Sivas yöresini araştırmak üzere 4 kişilik
bir araştırma grubu göndermek istedikleri, bu talebin üniversite yönetimince uygun görüldüğü
anlaşılmaktadır. (Ek: 4) Talebin yapılış biçimi ve özellikle, hakkında talepten sonraki bir tarihte
yasa dışı DHKP/C adlı örgüt üyeliği nedeniyle tutuklama karan verilen kulüp üyesinin talebi ile,
kamu kaynaklan kullanılarak dört kişinin bu yasa dışı örgütün faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir
kırsalda görevlendirilmesi, kamu kaynaklan ile yasa dışı örgüt faaliyetlerinin desteklendiğini açık
olarak ortaya koymaktadır. Kulüp üyeleri yasa dışı DHKP/C adlı örgütün eylem ve faaliyetlerinin
yoğunlaştığı diğer kırsallara da geziler düzenlemekte, tüm masraflan kamu kaynaklanndan
karşılanmaktadır. Aynca kulübün üniversite içinde düzenlemiş olduğu toplantılarda diğer
kulüplerle karşılaştırıldığında bir olağan dişilik söz konusudur. Örneğin kendilerine oda tahsis
edilmesine rağmen Sürekli Eğitim Programı adı altında kampus içerisinde bir sınıfta toplantı
yapmalan, kendilerine üye temin etmek ve yasadışı propagandalanna zemin hazırlamak maksadıyla
anket düzenlemeleri, gerçek amaçlan dışında ve kültürel faaliyetlere hizmet etmenin de ötesinde
daha ziyade üye kazanmaya yönelik toplantılar tertip etmeleri bu tespitleri teyit etmektedir.

Öğrencilerin kültürel yaşantısını inceleme maksatlı olarak kulüp tarafından düzenlenen
ankette "üniversite çevresinden arkadaş seçerken zorlandınız mı? Üniversitede arkadaş seçerken
nelere dikkat edersiniz?" (seçenekler: Öğrencinin bölge ve gelir düzeyini tespit etmeye yöneliktir.)
gibi kulübün faaliyet alanının dışında başka amaçlan gerçekleştirmeye yönelik sorulann
yöneltildiği anlaşılmaktadır(Ek: 5)

Kulüp 4 yıl boyunca bu faaliyetlerini gerçekleştirirken kulübün tüm etkinliklerini
denetlemekle sorumlu olan Prof.Dr. Haluk Kefelioğlu ta ki gerekli mercilerden (Valilik) yasadışı
faaliyetlere ilişkin uyanlara kadar sadece kulüp yönetiminin talep dilekçelerinin tümüne olur
vermekle yetinmiş, gerekli mercileri bilgilendirme görevini ise yerine getirmemiştir. Tüzük
çerçevesinde kulüp faaliyetlerini denetlemekle yükümlü olan üniversite yönetimi ise yasa dışı bir
örgütün çalışmalarının merkezi haline getirilen kulüp faaliyetleri konusunda gereken denetimi
yapmayarak Anayasal Düzene karşı örgütsel faaliyeti örtülü olarak desteklemiş, hatta kulüp
faaliyetlerine, diğer kulüplerle orantısız bir şekilde sağlanan destek ve maddi yardım ile, yasa dışı
örgütsel faaliyet yasal bir çerçeve altına alınmak yetinilmeyerek, kamu kaynaklan ile yasa dışı
örgütsel faaliyete destek sağlandığı anlaşılmaktadır.

OMÜ yönetimi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini bozmaya yönelik
silahlı mücadele eden örgüt üyelerine yataklık yapan bir kulüp bu denli desteklenirken, gerçek
anlamda kültürel etkinlik düzenlemeyi amaçlayan iyi niyetli birçok kulüp maddi imkansızlıklar ve
yer tahsis edilmemesi nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştır. Örneğin:

5.4.2001 tarihinde açılan ve 14.06.2004 tarihinde aktivitede bulunmama ve yönetim
kurulunun oluşturulmaması gerekçesi ile kapatılan Edebiyat Kulübü kendilerine imkan
sağlanılmaması nedeni ile faaliyet şansı bulamamıştır. 15.06.2001 tarihinde Edebiyat Kulübü
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kumcu başkanı Ayşe Yıldınm'ın vermiş olduğu faaliyet raporu dilekçesinde aynen şu ifadelere yer
verilmiştir, "Edebiyat kolunun yaptığı faaliyetler yukarıda açıklandığı gibi sınırlı olmuştur. Bunun
en büyük nedeni de Edebiyat kolunun karşısına çıkan maddi sıkıntılar olmuştur... SKSD
Başkanlığının ve Üniversitemiz yönetiminin maddi ve manevi anlamda desteklerini bekliyoruz."
(Ek: 6) Ayrıca sözkonusu bu kulübün 2002-2003 eğitim-öğretim yılı etkinlik planı çerçevesinde
katılımcı olarak davet ettikleri Nihat Genç isimli yazarın üzeri bir çarpı işaretiyle talepleri
reddedilmiştir (Ek: 7). Edebiyat kulübü akademik danışmanlığını ise Tıp fakültesi doçenti
Ramazan Aşçı yapmaktadır. Oysa OMÜ Fen edebiyat ve Eğitim fakültesi Edebiyat bölümlerinde bu
görevleri layıkıyla yerine getirebilecek çok sayıda öğretim üyesi mevcuttur. Rektörlük tarafından
kulüp akademik danışmanlığına bu öğretim üyeleri uygun bulunmamıştır. Zaten tüm kulüp
akademik danışmanları tek tek incelendiğinde üniversite yönetimi ile rapordun başlangıç kısmında
açıklanan nedenlerle bağ içinde bulunanlar arasından seçildiği görülecektir.

Kulüplere verilen desteklemelerdeki dengesizliğe bir diğer örnek de Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik kulübüne bir oda dahi tahsis edilmemiş olmasıdır. 20.06.2003
tarihinde PDR kulübü başkanı Mahir Yavşan imzalı Rektörlük Makamına yazılan 2002-2003 yılı
etkinlik raporunda "kulüp odalarının olmamasından dolayı herhangi bir etkinlik yapılamadığı"
ifade edilmiştir (Ek: 8). Kulüp bu nedenle 22.11.2004 tarihinde yönetim kurulu seçimlerini dahi
gerçekleştiremediği için kapatılmıştır.

Yasadışı faaliyetleri nedeniyle kapatılan Halkbilim kulübüne il dışındaki (Ordu gibi)
şenliklere katılım maksadıyla otobüs tahsis edilirken, 09.06.2004 tarihinde aktivite
gerçekleştirmediği gerekçesiyle kapatılan Yerel Sporlar ve Bumerang kulübünün 5.4.2004 tarihli
dilekçesinde belirttiği Çanakkale şehitliği ziyaretine gitmek maksadıyla talep ettiği ihtiyaç giderleri
karşılanmamış ve bu konuda kendilerine izin verilmemiştir.

SKSD yönetim kurulu karan ve Rektörlük onayı ile kapatılan bu kulüplerde olduğu gibi
çağdaş düşünce kulübü de yönetim kurulu seçimi yapılmaması gerekçe gösterilerek 22.11.2004
tarihinde kapatılmıştır. Oysa bu kulüp, 23.05.2004 tarihinde yönetim ve yönetim kurulu seçimini
gerçekleştirdiğine dair dilekçeyi Rektörlük makamına sunmuştur (Ek: 9). Ancak yukarıda da ifade
edildiği gibi 4 yıl boyunca faaliyet gösteren, yasadışı bir örgütle irtibatlandınlarak yönetim kurulu
üyeleri hapse atılan Halkbilim Kulübünün Komisyonumuza gönderilen dosyasında2001- 2004
yılları arasında yönetim kurulu seçimi yapıldığına dair hiçbir belge mevcut değildir.

Yukarıda faaliyetleri sıralanan Halkbilim kulübüne sürekli olarak konferans salonlarının
tahsis edildiği, hatta program öncesi prova maksatlı olarak program tarihinden birkaç gün önce
kulüp üyelerinin hizmetine sunulduğu görülmektedir. Buna karşılık Çağdaş Yaşam kulübü,
kurucu başkam Murat Sarı'nın Rektörlük makamına hitaben yazmış olduğu faaliyet raporunda
görüldüğü gibi, "bu kulüp üyelerine salon tahsisi yapılmadığı için etkinliklerini
gerçekleştiremedikleri ve bürokratik engeller nedeniyle üretken olamadıkları" ifade edilmiştir (Ek:
10).

OMÜ' yönetiminin Kulüpler arasındaki ödenek tahsisi ve imkan sağlanması (Araç tahsisi,
demir baş temini, yer tahsisi vs.) noktasında ciddi farklılık bulunmaktadır. Bunun yanında bazı
kulüplerin faaliyetlerinde, faaliyet konusu ile orantısız harcamalar yapıldığı anlaşılmaktadır, ilk
bakışta salt öğrenci kulüpleri aktivitelerinin desteklenmesi gibi görünen bu yaklaşımın, kulüp
üyelerinin özellikleri, üniversite yönetiminde görev yapan Öğretim üyeleri ile ilişkileri
irdelendiğinde ve diğer kulüplerle mukayese edildiğinde sıra dışı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bir
taraftan yasa dışı örgüt üyesi olan kulüp üyeleri hiçbir denetleme yapılmaksızın sınırsız
desteklenirken, diğer taraftan yönetici çocuklarının veya akrabalarının üye olduğu kulüpler
üniversitenin her imkanından istifade etmişlerdir, örneğin;

2001 yılında kurulan Kuş Gözlem Kulübü'ne rektörlük onayı ile SKSD tarafından ayrılan
ödenek, demirbaşlar, araç tahsisi, şehir dışı görevlendirmeler incelendiğinde ve bu kulübün boş
zaman değerlendirmeden öte biyoloji ve zootekni bölüm öğrencilerinin oluşturduğu spesifik ve
teknik bir konu üzerinde faaliyet gösterdiği düşünüldüğünde, sosyal içerikli ve daha geniş öğrenci
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kitlelerini kapsayan diğer kulüplerden ayrıcalıklı ve özel bir yönünün olmaması gerektiği
anlaşılacaktır. Ancak 2001-2003 yıllan arasında sadece 7 aktivite düzenleyebilen Kitap kulübü
8.11.2003 tarihinde, hiçbir aktivite düzenleyemeyen Ordu Atatürkçü Düşünce Kulübü 2003
yılında, İletişim ve Radyo kulübü de 22.11,2004'te kapanmak zorunda kalmıştır.

OMÜ yönetimi tarafından özel bir ilgiye muhatap olduğu anlaşılan Kuş Gözlem kulübü
içerisinde Rektör yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Rıfat Şahin'in kızı Didem Şahin'in ve Fen
Edebiyat fakültesi dekanı Prof.Dr. İsmet Şenel'in yeğeni Emel Şenel'in bulunması, aşağıda
faaliyetleri sıralanan bu kulübe yapılan desteği sıradan olmayıp, değişik ilişkiler nedeniyle
gerçekleştirdiği şüphesini uyandırmaktadır.

- Kuş Gözlem kulübüne hiçbir kulüpte görülmeyen oranda, Kızılırmak Deltası, Amasya,
Yeşilırmak deltası, Sinop, tzmir vs. illeri dahil olmak üzere 49 defa araç tahsis edilmiştir.

- Samsun-Bafra ilçesi Cemek Gölü civarında konuşlandığı anlaşılan kulüp üyeleri mart-
mayıs aylarında dönüşümlü olarak sürekli burada kamp kurmuşlar, buradaki yiyecek ve yolluk
giderleri tümüyle Üniversite tarafından karşılanmıştır. Yapılan bu faaliyet, kulüplerin kuruluş amacı
olan boş zamanlan değerlendirmeden öte belirli bir zaman diliminin tamamıyla kulüp etkinlikleri
çerçevesinde harcandığını göstermektedir. Ayrıca kulüp üyelerine 2 adet etajer dolap, 5 adet ikili
ranza, 2 adet 12 kg'lık tüp, 2 adet masa, dörtlü ocak, tencere ve yemek takımları vs. kamp cadın
ortamında kullanılması imkansız olan malzemeler dahil olmak üzere (Ek: 11). 50 kalem demirbaşın
tahsis edildiği görülmektedir Bu demirbaşların kamp çadırı ortamında kullanılma imkanı söz
konusu değildir.

22.3.2002 tarihinde lojistik hizmet malzemeleri adı altında bıçak, kaşık, üçlü gaz ocağı,
büyük LPG tüpü vs. alınmıştır (Ek: 12). Yine aynı yıl, eksiksiz olarak geri teslim alınmak üzere
12.08.2002 tarihinde 5 ay içerisinde deforme olması mümkün olmayan benzer malzemeler tekrar
alınmış ve söz konusu bölgeye taşınmıştır. Daha ilginç olanı ise 12.08.2002 tarihinde Md.yard.
Ersin Erge tarafından tutanakla Prof.Dr. Sancar Barış ve Fazilet Üker'e 30 kalem demirbaş, kamp
sonunda eksiksiz iade edilmek koşuluyla teslim edilmiş, ancak bu demirbaşlar SKSD Başkanlığı'na
halen geri iade edilmemiştir. Demirbaşların şu andaki durumları bildirilmemiştir (Ek: 13).

2002'deki üç aylık kamp süresi içerisinde belirli bir süre kamp üyelerinin ihtiyacını
giderecek miktarda 67 kalem mutfak malzemesi, 16 kalem temizlik malzemesi alınmışür (Ek: 14).
Bu kulübün 1.1.2003-15.4.2003 tarihleri arasındaki 3,5 aylık harcaması 8.881.184.000 TL'dir
(Ek: 15). Birçok kulübün 4 yıl boyunca yürütmüş olduğu faaliyetler neticesinde yapmış olduğu
harcama limiti, Kuş Gözlem kulübünün bu 3,5 aylık dönemde yapmış olduğu harcama limitinin
oldukça altındadır. Örneğin Amasya çevre kulübü 2004-2005 yıllarında hiçbir harcamada
bulunamamıştır.

OMÜ Rektörlüğü ve Dekanlıkları (Prof.Dr. Ferhat Odabaş, Prof.Dr. Hüseyin Peker, Prof.Dr.
Yusuf Demir, Dr. Soner Gündüzöz gibi) bazı bilim adamlarının davet üzerine katılmak ve tebliğ
sunmak istediği bilimsel etkinliklere iştirakine müsaade etmezken, Kuş Gözlem Kulübü üyelerinin
yurt içi ve yurt dışında Kulüple ilgili etkinliklerin katılımına tereddütsüz izin verildiği
görülmektedir. Örneğin kulüp üyesi Arzu Gürsoy Nisan 2001'de İspanya'ya, Mayıs 2001'de
Trabzon'a; bu kulübün üyelerinin tümü Kayseri'deki konferansa, 10 kişi Burdur 2. Dikkuyruk
şenliğine 1.160.00 TL'lik avansla, 194.000.000 TL'lik avansla Kiraz Erciyas Antalya'ya, Türkiye
7. Kuş Konferansı için 30 üye yevmiye ve araç tahsisi yapılarak İzmir'e gönderilmiştir. 25-26 Ekim
2003 tarihlerinde Ankara'da yapılan toplantıya iki katılımcı gönderilmiştir. 6. Kuş Konferansı için
23-27 Nisan 2003 tarihlerinde yolluklu-yevmiyeli olarak kulüp üyeleri Adana'da
görevlendirilmiştir.

Kuş Gözlem Kulübü üyelerine uygulanan kayırmacılık sadece bunlarla sınırlı kalmamıştır.
Kulübe üye olan öğrenciler OMÜ'de fakülte ve enstitü bünyesinde açılan araştırma görevliliği
kadroları ve lisansüstü eğitim kontenjanlarında öncelikli kabul edilmişlerdir. 2001 yılından itibaren
Fen edebiyat fakültesi Biyoloji bölümüne alınan 33/a ve 50/d araştırma görevlileri, yüksek lisans ve
doktora öğrencilerine bakıldığında büyük çoğunluğunun bu kulübe üye olduğu anlaşılmaktadır.
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öraeğin, Kuş Gözlem Kulübünün yönetim kurulu başkanlığını yapan Sadık Demirtaş, Fazilet Üker,
yine kulüp üyesi olan Murat Karavin, Kiraz Erciyas, İlker Çelebioğlu, Arzu Gürsoy, Fen edebiyat
fakültesi dekanı Prof.Dr. İsmet Şenel'in yeğeni Emel Şenel araştırma görevlisi kadrolarına
atanmışlardır.

Üniversite rektörlüğü tarafından gönderilen belgeler içinde, öğrenci kulüplerinin
faaliyetlerinin tüm ayrıntıları ile değerlendirilmesi için gerekli bazı bilgilerin gönderilmediği
anlaşılmaktadır. Özellikle de kulüplere teslim edilen demirbaş malzemelerin mevcut durumu
hakkında bilgi verilmemiştir.

Gönderilen belgelerden yapılan incelemelerden;
1- Öğrenci kulüplerinin kurulmasında, denetlenmesinde ve desteklenmesinde objektif

kriterlere göre hareket edilmemiş olduğu.
2- Kulüplere sağlanan destekler konusunda orantılı ve adaletli davranılmadığı, bazı

kulüplere çok yüksek miktarda destek verilir iken, bazı kulüplerin faaliyetlerini kısıtlanması anlamı
taşıyacak güçlükler çıkarıldığı ve faaliyetlerini engellendiği,

3- Bazı öğrenci kulüplerinin yasa dışı örgütlerin devlet içinde teşkilatlanmasına neden
olacak şekilde faaliyetlerde bulunmasına göz yumulduğu, yasa dışı örgütsel faaliyetlerin yasal
şemsiye altına alınması ile yetinilmeyip, yasa dışı örgütsel faaliyetin kamu kaynaklan ile
desteklendiği, bu örgütlerin kırsaldaki faaliyetlerinde görevli sayılarak kamu kaynaklarının tahsis
edildiği, üniversite içindeki faaliyetlerini yasa dışı örgüte üye ve sempatizan toplanmasına zemin
oluşturacak şekle bürünmesine izin verildiği ve hatta bu faaliyetlerin desteklendiği, anlaşılmaktadır.
Yoğun bir örgütsel faaliyetin, kulüp üye ve yöneticilerinin tutuklanmasına kadar hiçbir denetim ve
kısıtlama olmaksızın sürdürülmesi, bu faaliyetlerin desteklendiği anlamı taşımaktadır. Zira çok
büyük bir bölümü kamu kaynaklan ile kırsalda sürdürüldüğü anlaşılan yasa dışı bir örgütsel faaliyet
nedeniyle en azından bir şüphenin oluşmamış olması düşünülemez.

4- Bazı kulüplerin mensuplanna ayncalıklı işlem yapıldığı, kulüp üyelerinin üniversite
kadrolanna atanmada imtiyazlı hale getirildikleri, aynca yönetim kademelerinden bulunan
kimselerin yakınlannın bulunduğu kulüplerin, diğer kulüplerle orantılı sayılamayacak şekilde
desteklendiği,

Sonuç olarak öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinde kamu kaynaklannın amacı dışında
kullanıldığı ve keyfi davranıldığı anlaşılmaktadır.
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IV. ET ALIM İHALESİ

KONU: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının
14.5.2003 tarihinde (KDV Hariç) 329.800.000.000.- TL ihale bedeli ile ihale isteklisi Samsunspor
Tur.Temizlik ve özel Güvenlik Hiz.Tic.Ltd.Şti.'ne ihale edilen "Et Alımı" ihalesi ile ilgili olarak,

-geçersiz teklifi kabul etmek suretiyle ihaleye fesat karıştırmak,
-edimin ifasına fesat karıştırmak,
-yaklaşık maliyetin ihale öncesi bir ihale isteklisine ifşa edilmesi iddiaları.

İNCELEME VE SONUÇ:
Söz Konusu İhalenin Komisyon Başkan ve Üyeleri
İhale Komisyon Başkam : Prof. Dr. Adem GÜLEL (Rektör Yrd)
Üye : Nazım ALKAN (Genel Sekreter)
Üye : Hüseyin GÜZEL (Sağlık Kültür ve Spor D.Başk.)
Üye : Mehmet ATLI (İdari ve M. Işl.D.Başk.)
Üye : Doğan CANDEMİR (BütD.Başkan Vekili)
İhale Yetkilisi ve İdare Adına Sözleşmeyi Bağıtlayan:
Rektör: Prof. Dr. Ferit BERNAY
Öğrenci Sosyal Hizmetler Fonu Eski Saymanı Nermin Günsan'm 10/251 Esas Numaralı

Meclis Komisyonu Başkanlığına 30.11.2005 ve 80 sayılı Dilekçesi ekinde sunduğu 15 sayfa ve
eklerinden oluşan 1 Takım Dosya, adı geçen kişinin sözlü açıklamalarına ilişkin tutanaklar, ilgili
ihaleye ait ödeme evrakları ve eki ihale dosyasının incelenmesinde:

a. Teklif Mektubunun Tamamlatılmasına îzin Vermek Suretiyle İhaleye Fesat
Karıştırma İddiası: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu "Tekliflerin hazırlanması ve sunulması"
başlıklı 30 uncu maddesi gereğince teklif mektubunun yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif
mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmasının
zorunlu olduğu, aynı Kanunun "Tekliflerin Alınması ve Açılması" başlıklı 36 inci maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici
teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve belgeleri eksik veya teklif
mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edilmesi gerektiği;
adı geçen Kanunun "Tekliflerin Değerlendirilmesi" başlıklı 37 inci maddesi gereğince de tekliflerin
değerlendirilmesinde öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatın
usulüne uygun olmadığı 36 inci maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesinin zorunlu olduğu; söz konusu ihalenin İdari
Şartnamesinin 24 üncü maddesinde ise yine aynı şekilde "Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile
birbirine uygun olarak açıkça yazılmasının" zorunlu olduğunun kayıt altına alındığı; bununla
beraber söz konusu ihalenin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Mal Alım İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinin "Teklif Mektuplarının Şekli" başlıklı 51 inci maddesinde teklif mektubunun
taşıması gerekli şartların nelerden ibaret bulunduğu sırasıyla belirlenmiş ve ( c) bendinde "Teklif
edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması" gerektiği hususu ön
koşul olarak sıralanmış ve devamında ise sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından
yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik
olarak kabul edileceği, teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini
taşımayan teklif mektuplarının değerlendirme dışı bırakılacağı ve bunların sonradan
değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksiklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulamayacağı,
teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacağı;

Hüküm altına alınmıştır.
öğrenci Sosyal Hizmetler Fonu Eski Saymam ve Şube Müdürü Nermin Günsan tarafından
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Komisyona sunulan Dosyanın 7 No.lu ekinde yer aldığı üzere, ihale isteklisi Samsunspor
Tur.Temizlik ve Özel Güvenlik Hiz.Tic.Ltd.Şti.' nin teklif zarfı açıldığında çıkan teklif
mektubunun eksik olduğu, "rakam ve yazı" ile yazılması gereken teklif bedelinin hiç yazılmadığı,
zarf açıldığında çıkan eksik teklif mektubunu diğer teklif sahiplerinin evraklarına yaptığı gibi
"Nermin Günsan Şube Müdürü" şeklindeki mühür ile kaşeleyip imzaladığı ve bu eksik teklif
mektubunun fotokopisini çekerek tespit ettiğini; ancak teklif zarfı açıldıktan sonra ihale komisyonu
tarafından söz konusu teklif mektubuna ait teklif tutan eksikliğinin, eksik olan teklif mektubu
üzerine tahrif en yazdırılmasına izin verilerek tamamlatıldığı ve eksik teklifin geçerli hale
getirildiği iddia edilmiştir.

Sonuç olarak eksik teklif mektubunun yukarıda belirtilen şekilde tamamlatılmış olup
olmadığının, bu bağlamda,

- tamamlatıldığı iddia edilen teklif mektubu ile Dosyanın 7 nolu ekinde yer alıpta iddia
sahibince Meclis Araştırma Komisyonuna sunulan mukayese teklif mektubu ile birebir şekilde
aynı olup olmadığının

- ve ayrıca teklif zarfı içinden eksik şekilde çıktığı iddia edilen mukayese teklif mektubunun
Hakediş ekindeki ödemeye esas tutulan teklif mektubundan teklif tutarının üzeri bir kağıtla
kapatılmak suretiyle fotokopisi çekilerek iddia sahibince üretilip üretilmediğinin

tespitinin krimina] incelemesi ile mümkün olabileceği anlaşıldığından; konu, yukarıda
belirtilen incelemelerin yapılmasının istendiği bir yazı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal
Polis laboratuarları Dairesi Başkanlığı Ankara Kriminal Laboratuarı Müdürlüğü' ne intikal
ettirilmiş olup gelen 24.1.2006 tarih 06-181 Vaka No.lu EKSTPERTİZ RAPORU' nda aynen;

"l)Tetkik konusu belge: Samsun Ondokuz Mayıs üniversitesi İhale
Komisyonu Başkanlığı'na hitaben yazılmış 14.05.2003 tarihli iki adet Birim Fiyat
Teklif Mektubu fotokopisi. (Üzerinde "329.800.000 TL. Yalnız Üçyüz yirmi
dokuzmilyon Sekizyiiz milyon TL" yazıları bulunuyor.)

2) Mukayese konusu belge. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İhale
Komisyonu Başkanlığı'na hitaben yazılmış 14.05.2003 tarihli bir adet Birim Fiyat
Teklif Mektubu fotokopisi.
Tetkike konu, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İhale Komisyonu Başkanlığı'na

hitaben yazılmış 14.05.2003 tarihli Birim Fiyat Teklif Mektubu (fotokopi) (Üzerinde
"329.800.000 TL Yalnız Üçyüz yirmi dokuzmilyon Sekizyiiz milyon TL" yazıları bulunan belge)
ile mukayese konusu belge arasında yapılan karşılaştırma neticesinde; tetkike konu belgenin,
üzerinde bulunan "329.800.000 TL Yalnız Üçyüz yirmi dokuzmilyon Sekizyüz milyon TL" yazı ve
rakamları haricindeki tüm bölümlerinin mukayese olarak tarafımıza tevdi edilen belge ile
BİREBİR A YNI OLDUĞU, mukayese belge üzerinde söz konusu yazı ve rakamların mevcut
olmadığı,

Yukarıda sayılan bulgular doğrultusunda; tetkike konu belge üzerindeki "329.800.000 TL
Yalnız Üçyüz yirmi dokuzmilyon Sekizyüz milyon TL" yazı ve rakamlarının, mukayese olarak
tarafımıza gönderilen belgenin aslı veya başka bir fotokopisi üzerine TAHRİFEN İLAVE
EDİLMESİ ve tekrar fotokopisinin çekilmesi suretiyle mevcut hale getirilmiş olduğu sonucuna
varıldığı,"

Şeklinde tespitte bulunulduğundan;
Bununla beraber Meclis Araştırma Komisyonumuzca Kriminal Polis Laboratuarı' ndan

teklif zarfı içinden eksik olarak çıktığı iddia edilen mukayese teklif mektubunun Hakediş ekindeki
ödemeye esas tutulan (tetkik konusu) teklif mektubundan teklif tutarının üzeri bir kağıtla
kapatılmak suretiyle fotokopisi çekilerek iddia sahibince üretilip üretilmediğinin tespitinin
yapılması istenmiş olup bu konu ile ilgili olarak da EKSTPERTİZ RAPORU' nda aynen;
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EKSPERTİZ RAPORU

Uz.NO: BLG-2006/0028-EK RAPOR

-Sayfa 2 -
« koçunu ifle tlgüı olmak izm Idaitflin j-apıbak/yiptınLittk di|rf illerde,
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Görüntü kayıpları-
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üzerinin fotokopi

iz.

Savcılığına intikalinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
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EDECEKLERİ veya KESİM YAPTIRACAKLARI FİRMAYA ait çalışma ruhsatı veya çalışma
izin belgesi ile birlikte kesim yapan firma tarafından istekli adına verilmiş olan "Her Türlü Kontrol
ve Denetimin Taraflarınca Yapılacağına Dair" Taahhütnamesinin aslı veya noter onaylı suretinin
olmasını zorunlu kılmıştır.

Samsunspor Tur Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti. de üretici
firma olmayıp satıcı firma olduğundan, ETLERİ TEMİN EDECEKLERİ veya
KESİMİNİ yaptıracakları firmanın (Merkez adresi: Huzurevleri Mah. Sümbül Sk.
Kamer 4 apt no: 1/8 Diyarbakır; Şube adresi: Hürriyet cad. No: 121/A,B,C,D
Dikmen/Ankara olan) MAY ET ÜRÜNLERİ ve GIDA SAN.TÎC. LTD.ŞTİ olacağını
taahhüt etmiş ve bu mey anda idareye ihale kapsamında teslim edeceği etleri temin
edecekleri veya kesimini yaptıracakları firmanın MAY ET LTD. Şti olacağını bildirmiş
olduğu ve bu kapsamda üretici firma olan MAY ET LTD Şti' ne ait belgeleri istem
doğrultusunda idareye sunmuş olduğu;

Tespit edilmiştir.
Bununla beraber satıcı firma durumundaki yüklenici firmanın etlerinin temin edilmesi veya

kesimini yapması gereken MAY ET ürünleri ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti' nin Samsun veya çevre
illerinde şubesinin bulunmadığı, şirket merkezinin Diyarbakır vilayetinde, şubesinin ise Ankara
vilayetinde (yukarıda yazılı adreslerde) olduğu; ayrıca MA Y ET Ürünleri ve Gıda San, Tic. Ltd. Şti.'
nin ihale tarihinden sonra yüklenici firmaya et satıp satmadığı hususunun tespitinin ise 14.5.2003-
31.12.2003 Dönemi arasındaki her iki firma faturalarının incelenmesi ile mümkün olabileceği;

öğrenci Sosyal Hizmetler Eski Saymanı ve Şube Müdürü Nermin Günsan, iddiasında, ihale
sonucunda Üniversite Yemekhane Müdürlüğü' ne teslim edilmesi gereken etlerin, taahhüt
edildiğinin aksine, üretici firma olan MAY ET LTD ŞT' nin kesimini yaptığı veya Samsunspor
Tur. Temizlik ve özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti' ne sattığı etler olmayıp bu etlerin, aynı
dönemde Üniversite' nin Konut Evine et satan BAFRA KESİM KASAP' a ait olduğu ve
teslimatının ise BAFRA KESİM KASAP 'in teslimat görevlisinin yaptığı, yüklenici firmaya ait
fatura koçanını yanında taşıyan teslimat görevlisinin kendi el yazısı ile her iki tarafa da (Üniversite
Konukevi ve Üniversite Yemekhanesi) fatura kestiğini iddia etmiştir.

Söz konusu iddiaların vuzuha kavuşmasının yolunun söz konusu BAFRA KESÎM KASAP
faturası ile Samsunspor Tur. Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti. faturalarının
asıllarının incelemeye tabi tutularak farklı iki firmaya ait faturalar üzerindeki yazıların aynı şabıs
elinden çıkmış olup almadığının tespitinin bir kriminal incelemesi ile mümkün olabileceğinin
anlaşıldığı; bu nedenle yukarıdaki ayrıntılı incelemelerin yapılmasının istendiği bir yazı (ve iddia
ekindeki faturaların asılları) ile birlikte konu Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis
Laboratuarları Dairesi Başkanlığı Ankara Kriminal Laboratuarı Müdürlüğü' ne intikal
ettirilmiş olup gelen 17.1.2006 tarih 06-181 Vaka No.lu EKSTPERTİZ RAPORU' nda aynen;

"Tetkike konu, "S.T.G. SAMSUNSPOR TURİZM VE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ
TİC. LTD. ŞTİ." Antetli; 26.08.2003 tarih ve A 148502 seri numaralı "5.113.054.300" TL'lik,
06.10.2003 tarih ve A 148506 seri numaralı "19.593.657.105" TL'lik ve "KESİM KASAP-
ŞARKÜTERt" antetli 20.08.2003 tarih ve A 5069 seri numaralı "5.529.750.000" TL'lik fatura
asılları üzerindeki yazıların kendi aralarında yapılan karşılaştırma neticesinde;

-Ortak harf ve rakamların tersimi,
-Yuvarlak harf ve rakamların başlama ve bitim noktaları,
-Kaligrafik ve itiyadı diğer hususiyetler yönünden UYARLIK

görülmüş, söz konusu faturalar üzerindeki yazıların AYNİ ŞAHIS ELİNDEN ÇIKMIŞ
OLDUĞU kanaatine varılmıştır. "

Şeklinde tespitte bulunulduğundan ilgililer hakkında TCK' nin ilgili maddeleri gereğince
edimin ifasına fesat karıştırma fiilleri yönünden adli soruşturma başlatılmasını teminen konunun
Cumhuriyet Savcılığına intikali uygun olur.

C) Yaklaşık Maliyetin İfşası İddiası: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/d maddesi
gereğince yaklaşık maliyetin isteklilere ve üçüncü kişilere duyurulmaması, gizli tutulması
gerekmektedir.

Ancak TBMM TUTANAK MÜDÜRLÜĞÜNÜN "30.11.2005 TARİHLİ (10/251) SAYILI
Araştırma Komisyonunda (Grup Muhsine) Tutanak" 4. sayfasına yansıyan Nermin Günsan'ın
iddiasında aynen;

"NERMİN GÜNSAN — Arife Ataseven 'e bu bilgileri niçin çıkarıyorsun dedim. Dedi ki,
Daire Başkanı Hüseyin Güzel Bey istiyor dedi. Ne yapacakmış dedim; bilemiyorum Nermin Hanım,
benden istenildi, verdim. Ben de Hüseyin Beyin yanına gittim, siz dedim, benim, bu gizli bilgileri
niçin istiyorsunuz, ne yapacaksınız dedim. Nermin Hanım, Nazım Bey istiyor dedi. Bakın dedim,
Nazım Bey (Nazım Alkan) ihalelerden pek anlamıyor; yaklaşık maliyeti belki şu anda bile

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 144 —

bilemiyordur, yani, ne içerdiğini bile belki; ama. para konusu olduğunu biliyordur. Nazım Bey bu
şekilde istediyse, liste şeklinde, ondan da birisi istemiştir mutlaka dedim. Sakın vermeyin. Bakın
Hüseyin Bey, gidin, 'Nazım Bey istediniz; ama, bu bilgiler yasak, çok gizli bilgiler; ben, bunları
size veremem' diye söyleyin dedim. Tamam, ben gidince söylerim dedi; yani, getirdim; ama, bu
bilgiler çok yasak bilgiler; yani, bunu, dışarıya bildirmeyin. Kim vardı yanında dedim, Naci Pınar
vardı, ona vermek için istedi dedi. "

Denilerek Genel Sekreter Nazım Alkan tarafından, ihale isteklisi ve et ihalesi yüklenici
(şirket temsilcisi) Naci Pınar'a et ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin ifşa edildiği (yaklaşık maliyet
bilgisinin duyurulduğu) iddia edilmektedir. Bu iddianın tespitinin ancak bir adli soruşturma konusu
olabileceği, Komisyonumuzca bu konuda her hangi bir tespitin yapılmasının mümkün olamayacağı;

Sonuç ve kanaatine varılmış olup yaklaşık maliyetin ifşası iddiasının soruşturulması için
konunun adli makamlara intikalinin sağlanması uygun olur.

V. 2005 YILI TEMİZLİK İHALELERİ

KONU: - Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bağlı Birimlerinin 2005 yılı
temizlik hizmet alımlarının tüm isteklilerin teklif verebileceği ilanlı açık ihale yöntemine
göre ihale edilmeyerek bunun yerine kısımlara bölünerek 2 l/b kapsamında ilansız şekilde
aynı firmaya verildiği;

- temizlik hizmetinde çalışan personelin gerçekte 1000 kişi olmadığı bunlardan bir
kısmının sekreter, garson, aşçı, terzi, hasta bakıcı gibi yardımcı personelden oluştuğu, bir
kısmının ise Üniversite'de hiç çalışmadığı halde ücret aldığı ve bu hususun ortaya
çıkmaması için Star Temizlik Ltd.Şti. dışında ihaleyi alan iş ortaklığının 1.7.2005-30.9.2005
Dönemi Temizlik Sözleşmesinin feshedildiği;

- 01.08.2005-31.09.2005 dönemi temizlik ihalesinin gerçekte 4.8.2005 tarihinde
yapıldığı ve sözleşmenin ise 22.08.2005 tarihinde akdedildiği halde geriye dönük şekilde
hakediş ödemesi yapıldığı iddialarının incelenmesi.

tNCELEME:

2005 yılı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bağlı 2005 yılı Bağlı Birimlerinin
Temizlik İhalesine ilişkin bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Dönemi

1.1.2005-
28.2.2005
1.3.2005-
31.3.2005
1.4..2005-
30.6.2005
1.7.2005-
30.9.2005

1.8.2005-
30.9.2005
1.10.2005-
31.12.2005

Kaç
aylık
olduğu

2 aylık

1 aylık

3 aylık

3 aylık-
Sonradan
Fesih
2 aylık

3 aylık

Dayandığı
mevzuat

4734/21-b
(pazarlık)
4734/21-b
(pazarlık)
4734/21-b
(pazarlık)
4734/21-b
(pazarlık)

4734/21-b
(pazarlık)
4734/21-b
(pazarlık)

llaD
yapılıp
yapılma
d *

İlansız

İlansız

İlansız

İla usu

İlansız

ilansız

İhaleyi alan firma

Star Temizlik Ltd. Şti.

Star Temizlik Ltd. Şti.

Star Temizlik Ltd. Şti.

Pasifik-Gaç Tem.
Ltd. Şti. i? Ortaklığı

Star Temizlik Ltd. Şti.

Star Temizlik Ltd. Şti.

İhale
konusu
temizlikçi
sayısı
1000 Kişi

1000 Kişi

1000 Kişi

1000 Kişi

1000 Kişi

950 Kişi

İş yükü
(m2
cinsinden)

143,318 m2

143,318 m2

143,318 m2

143,318 m2

143,318 m2

143,318 m2

Sözleşme
Tutarı
YTL
1450 000.00

790 000.00

2 340 000.00

1 870 000.00

1 298 000.00

1 841 100.00

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Temel tikeler" başlıklı maddesinde: "Bu kanuna göre
yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer
ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. " Hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla
1000 kişinin çalıştırılacağı bir temizlik ihalesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesi gereğince ilan verilerek ve şartları taşıyan tüm isteklilerin teklif vermesinin mümkün
olduğu "açık ihale usulü" esas alınarak ihale edilmesi gerekmektedir.

Pazarlık usulünün 21/b maddesi ise doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı
tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya
çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunluluk arz ettiği durumlarda başvurulabilen
bir yöntemdir.

12.09.2003 tarih ve 25227 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 28.08.2003/UK.2-372 tarih ve
sayılı Kamu İhale Kurumu Karan ile, "idare tarafından önceden öngörülemez olay" ifadesine
açıklık getirilmiş ve ortaya çıkan olayın ihale yapılmasını gerektiren durumdan önce ortaya çıkmış
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olması, olayın "anormaT nitelikte olması, idarenin iradesinden bağımsız gerçekleşmesi gerektiği
ve olayın gerçekleşmesine idarenin mani olamaması gerektiği vurgulanmıştır.

Bilindiği gibi 21/b uygulamasında rekabeti artırmak için ilan yapılabilir, ancak zorunlu
değildir. Bu usulde en az 3 istekliden teklif alınmak suretiyle satın alım gerçekleştirilir.

Satınalma sürecinin bu kadar kolay ve idarenin belirlediği isteklilerden teklif alınmak
suretiyle gerçekleştirilmesindeki kanun koyucunun asıl amacının,

- doğal afetler
- salgın hastalıklar
- can ve mal kaybı tehlikesi
- veya idare tarafından önceden öngörülmeyen
Olayların varlığı altında idarelere serbestlik tanımak ve kamu hizmetinde devamlılığı

sağlamak olduğu muhakkaktır.
Çok sınırlı alanlarda ve çeşitli koşulların bir araya gelmesi halinde kullanılması gereken bu

yöntemin süreklilik arz eder biçimde "genel ve olağan" bir hizmet satın alım yöntemi olarak
benimsenmesinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Temel ilkeler" başlıklı 5 inci maddesinin
birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırılık oluşturduğu, bunun ise aym Kanunun "görevlilerin
Ceza Sorumluluğu" başlıklı 60 mcı maddesi gereğince ihale yetkilisi ve Kanunun 5 inci maddesine
aykırı şekilde ihale yapanlar hakkında cezai kovuşturma gerektireceği açıktır.

SONUÇ

a) Yukarıdaki Tablo'da da görüleceği üzere Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve
Bağlı birimleri Temizlik Hizmetlerine ilişkin 2005 yılı satın alımlarının tamamının
4734 sayılı Kanunun 21/b maddesi uyarınca gerçekleştirildiği, SSK prim borcu olduğu
gerekçesiyle sözleşmesi sonradan feshedilen hizmet ihalesi dışındaki tüm temizlik
hizmet ihalelerinin tamamının aynı firmadan (Star Tem. Ltd. Şti.) alındığının
anlaşıldığı;

İdarenin, belli koşulların varlığı halinde başvurulması gereken söz konusu pazarlık yönteminin
(21/b uygulaması) 2005 yılı için mutat hale getirildiğinin anlaşıldığı; 21/b pazarlık
uygulamalarına ait ihale onay belgeleri (Ek-1) incelendiğinde 21/b uygulamasına başvuru
gerekçesi olarak iki nedenin belirtildiği; bu gerekçelerin ise,

- 2005 takvim yılı Temizlik İhale sürecinin Kamu İhale Kurumu tarafından durdurulması,
- ve 23.06.2005 tarihinde yapılan temizlik ihalesinin feshedilmesi
Olarak kayıt altına alındığı; oysa kanun koyucunun ihale sürecinin şikayet ve incelemeye

bağlı olarak durabileceğini de göz önünde bulundurarak 4734 sayılı Kanunun (15.8.2003 tarih ve
25200 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 4964 sayılı Kanun ile değişik) 62 inci maddesi (b)
bendinde değişikliğe giderek ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet
alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılmasına imkan getirdiği, dolayısıyla
OMU Hastane İdaresinin şikayet süreci vs. nedenle KİK tarafından ihale sürecinin
durdurulabileceğini de nazara alarak 2005 yılı mutad temizlik işi ihale surecine 2004 Eylül
ayında, hatta 2004 Ağustos veya daha önceki aylarda başlayarak 2005 Mali yılı gelmeden önce
ihaleyi sonuçlandırmasının mümkün olduğu, sonuç olarak Kamu İhale Kurumu tarafından ihale
sürecinin durdurulmasının idare tarafından önceden öngörülebilen ve her zaman için mümkün
olan "olağan" bir durum olduğu, önceden planlanması ve önlem alınması mümkün olan bu
duraksamalardan bahisle 21/b uygulamasına gidilmesinin mümkün olamayacağı; nitekim ekli
KİK ihale durdurma kararlarında (Ek-2) görüldüğü üzere 2005 yılı temizlik ihale tarihinin 2004
Temmuz veya 2004 Ağustos ayı gibi erken bir tarih olmayıp 20.12.2004 tarihi olduğu ve 2005
temizlik ihalesi için seçilen bu tarihin ise oldukça geç bir tarih olduğu;

Öte yandan Pasifik Tem. Ltd. Şti. -Güç İnş.Tem.Ltd. Şti. firmalarının oluşturduğu iş
ortaklığına ihale edilen 1.7.2005-30.9.2005 Dönemi Temizlik ihalesinin (Samsun İdare Mah.
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Esas: 2005/1688-11.11.2005 tarihli yargı karan ile de kesinleştiği üzere) idarece feshedilmesinin
hukuka uygun olmadığı, dolayısıyla söz konusu temizlik sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle
21/b uygulamasına gidildiği şeklindeki idare gerekçesinin "kabul edilebilir" olmadığının da açık
olduğu;

Bütün bunlara göre istisnai durumlarda ve belirli koşulların varlığı halinde başvurulması
gereken (ilansız ve idarenin belirlediği teklif sahipleri ile gerçekleştirilen) bir satın alım yolu olan
21/b uygulaması, idarenin 2005 yılı temizlik hizmeti satın alımlarında "olağan" ve "süreklilik arz
eden" bir ihale yolu olarak kullanıldığı; bunun ise 4734/5 inci maddesinde hüküm altına alınan
ihale ilkelerine aykırılık oluşturduğu ve aynı Kanunun "görevlilerin Ceza Sorumluluğu" başlıklı
60 mcı maddesi gereğince ihale yetkilisi ve Kanunun 5 inci maddesine aykırı şekilde ihale
yapanlar hakkında cezai kovuşturma gerektireceği;

Sonuç ve kanaatine varılmıştır.

b) Yukarıda "Konu" kısmında yer alan ikinci iddia ile alakalı olarak 2002, 2003, 2004 ve
2005 yıllan temizlik ihaleleri incelemeye alınmış ve temizlenecek m2 alan artışı (iş yükü) ile işçi
sayısı artışı arasında orantısızlık olduğu tespit edilmiştir. (Ek-3)

- Uzakdoğu-Star Firmalan iş ortaklığına ihale edilen 2002 temizlik ihalesinde 111.568 m2
için 200 kişi,

- Star firmasına ihale edilen 2003 yılı ihalesinde 122,668 m2 için 350 kişi,
- Star firmasına ihale edilen 2004 yılı ihalesinde 131,361 m2 için 600 kişi,
- Star firmasına bölünerek pazarlıkla satın alınan 2005 yılı ilk 10 aya ilişkin kısımda

143,318 m2 için 1000 kişi,
- Star firmasına bölünerek pazarlıkla satın alman 2005 yılı son iki aya ilişkin kısımda

143,318 m2 için 950 kişidir.
Temizlik hizmetleri ihalesine konu olan kişi sayısı 2003 yılında 2002 yılına göre yaklaşık

olarak %80 artmış, buna karşın iş yükündeki artış % 10'da kalmıştır.
2004 yılında ise bir önceki yıla göre kişi sayısı % 88 artarken, iş yükündeki (temizlenecek

m2 alanı) artış % 7' de kalmıştır.
2005 yılı ilk 10 ayında kişi sayısı 600'den 1000'e çıkanlarak % 66 artmış ancak iş

yükündeki artış bu seviyenin çok altında % 9* seviyesinde kalmıştır.
Sonuç olarak 2002 yılı ihalesinde 111.568 m2'lik alanı 200 kişi temizleyebiliyor ise 2005

yılında temizlenmesi gereken 143.318 m2'lik alan için 257 kişinin yeterli olması gerekmektedir.
Geriye kalan (1000-257)= 743 kişinin temizlik hizmeti dışında sekreter, aşçı, garson, terzi,
hastabakıcı gibi yardımcı personel olma durumu söz konusu olabilir. Ancak bu tür yardımcı
personelin hizmet alımının mevzuatın elverdiği ölçüde ihale yetkilisinin onayı ile ayrı bir ihale
kapsamında gerçekleştirilmesi ve bu hizmetlerin geçici işçi personel ile gördürülmesi mümkün
olduğundan bu kapsamdaki yardımcı hizmetlerin temizlik hizmetleri kapsamına dahil edilmemesi
gerekirdi.

1000 kişilik temizlik personeli içinde hiç çalışmadan ücret alan kişilerin de bulunduğu
iddiasının ise komisyonumuzun bir araştırma komisyonu olması nedeniyle çözüme
kavuşturulmasının mümkün olmadığı, bu iddianın vuzuha kavuşabilmesinin ancak bir adli
soruşturma ile mümkün olabileceği,

Bununla beraber 2005 yılı ilk 10 ayında 143.318 m2 lik alan için 1000 kişi için satın alım
gerçekleştirilmişken 2005 yılının son iki ayında temizlenmesi gereken m2 alanı sabit kalmış buna
karşılık ihaleye çıkılan kişi sayısı azalarak 950 kişiye düşmüş ve ayrıca Komisyonumuzca
29.11.2005 gün ve 140 sayılı yazı ile OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin
temizlenmesinde çalışan personelin açık kimlikleri ve görev yerlerinin bildirilmesinin istenmesi
üzerine Rektörlükçe 1000 kişilik bir liste yerine 953 kişilik bir listenin gönderildiği, dolayısıyla
(1000-953 kişi)= 47 kişinin ücret aldığı halde gerçekte çalışıp çalışmadığı veya temizlenecek alan
sabit kaldığı halde 20O5 yılı son döneme ilişkin ihalede düşen 50 kişinin nereden kaynaklandığı
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hususlarında kesin bir kanaat sahibi olunamadığı;
c) Yukarıda "Konu" kısmında yer alan, 1.8.2005-31.9.2005 dönemi temizlik ihalesinin

gerçekte 4.8.2005 tarihinde yapıldığı ve sözleşmenin 22.08.2005 gününde akdedildiği halde
firmaya geriye dönük şekilde ödeme yapıldığı yönündeki iddia incelenmiş ve 1.8.2005-31.9.2005
Dönemi temizlik hizmetinin 21/b kapsamında idarenin belirlediği isteklilerden teklif almak
suretiyle ilansız olarak gerçekleştirildiği, ihalesi 4.8.2005 günü gerçekleştirilen hizmet alımının
sözleşmesinin taraflarca 22.8.2005 günü imzalandığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde
idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmaya sözleşme denildiği, aynı Kanunun Geçici 5
inci maddesi gereğince Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanıp Resmi Gazete' de yayımlanan
Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin "Yürürlük" başlıklı 39 uncu maddesi gereğince bir
sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve hüküm ifade edeceği,
dolayısıyla sözleşme tarihinden geriye doğru uygulanarak ödemede bulunulmasının mümkün
olmadığı açıktır.

Bütün bunlara göre söz konusu temizlik işine ait ödeme evrakları (110997 tarih ve 1.9.2005
tarihli fatura: Ek-3 ve Ek-4) incelenmiş ve ihalesi 4.8.2005 tarihinde gerçekleştirilen sözleşmesi
22.8.2005 tarihinde imzalanan dolayısıyla bu tarihten itibaren hüküm ifade eden Temizlik
İhalesinin hakediş ödemesi, sözleşme geriye yürütülerek 1.8.2005 tarihinden başlatılarak yapılmış
ve dolayısıyla 1.8.2005-21.8.2005 tarihi arasındaki 21 günlük dönem için ödenen (KDV Dahil)
493.759,87 YTL' lik tutarın mevzuata aykın şekilde yersiz ödendiğinin tespit edildiği; aksi halde
sözleşme tarihi olan 22.8.2005 gününden önce (yani 1.8.2005-21.8.2005 tarihi arası) bir önceki
dönem temizlik ihalesini alan Star Temizlik Ltd.Şti.'ne ait temizlik işçilerinin gerçekten
çalıştıklarının varsayılması durumunda ise, sonraki dönem temizlik ihalesini hangi firmanın alacağı
belli olmadan 21 günlük bir çalışmanın yaptırılmış olması, Star Temizlik Ltd. Şti.'nin aldığı sonraki
dönem temizlik ihalesini muvazaalı ve sonucu önceden belli bir ihale kapsamına sokacaktır ki,
bunun ise TCK' nın ilgili hükümleri gereğince adli soruşturma gerektireceği;

Sonuç ve kanaatine varılmıştır.

EKLER:

EK-1:2005 Yılı Temizlik İhalelerine ait ihale Onay Belgeleri
EK-2: ilgili KİK Karan
EK-3: Teknik Şartnamenin, İhaleye Esas Temizlenecek Alanların Belirlendiği Kısımlar.
EK-4: Ödemeye Esas İlgili Fatura Fotokopileri
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VI. HOLTER SİSTEMİ İHALESİ

KONU : 12.08.1998 ihale tarihli ve 24.000 ABD Dolar ihale bedelli Holter Sisteminim
satın alınmasında yolsuzluk ve evrakta tahribat iddiası (EK-1), (EK-2), (EK-3).

İNCELEME:
Söz Konusu İhalenin Komisyon Başkan ve Üyeleri

İhale Komisyon Bakanı: Prof. Dr. Ali GÜLÜMSER (Rektör Yrd)
Üye :Nanm ALKAN (Genel Sekreter)
Üye : Mehmet ATLI (İdari ve M. işl.D.Başk.)
Üye :A.Kadir AYDIN (Büt.D.Başkan Vekili)

Cihazın teknik şartnameye uygunluğunu inceleyerek ve kabulünü yapmakla görevli heyet
(1.9.1998 tarih 21623 sayılı Rektör adına Prof. Dr. Kayhan ÖZKAN imzalı görevlendirme yazısı
gereği.) (EK-4)

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Olcay SAĞKAN
Üye : Doç. Dr. Osman YEŞİLDAĞ
Üye : Yrd.Doç. Dr. özcan YILMAZ

Adı geçen "Holter Sisteminin" geçici kabulünü yapmakla görevli komisyon üyesi
Kardiyoloji A.B.D Başkanı Prof. Dr. Osman YEŞİLDAĞ' m Rektörlük Makamına yazdığı
30.10.2001 tarihli (EK-1) yazıda özetle Medimar firmasınca satılan Holter Sisteminin Freguency
domain analizi yönünden şartname koşullarını sağlamadığı, eksik yazılımın (Soihvare) firma
yetkililerince sonradan yükleneceği ifade edilmesine rağmen bugüne değin idareye teslim
edilmediği için cihazın kesin kabulünün yapılmasının mümkün olmadığı; kaldı ki geçici kabulü
yapacak heyet arasında yer aldığı halde söz konusu eksiklik nedeniyle kendisinin muayene kabul
tutanağını imzalamayacağı endişesi ile resmi evrakta tahribat yapılmak suretiyle resmi olarak
görevli olduğu kendisinin (Prof. Dr. Osman YEŞÎLDAĞ) isminin geçici kabul belgesi üzerinden
silinerek yerine görevle hiçbir ilgisi bulunmayan ve cihazın geçici kabulünü yapacak heyet
arasında da yer almayan ve tamamen yetkisiz bulunan Araştırma Görevlisi Adnan KÖŞİŞ' in
adının yazıldığı ve Geçici Kabul Evrakının bu kişiye imzalattırıldığı ifade edilmiştir.

Kardiyoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Osman YEŞlLDAG'ın Rektörlük Makamına yazdığı
13.11.2001 tarihli (EK-2) yazıda özetle; Kardiyoloji bölümünde bulunan Holter Cihazı ile kalp hızı
değişkenliği (Heart Rate Variability) parametrelerinden frequency domain analizinin
yapılamadığı, bu hususun firma tarafından da kabul edildiği ve başlangıçta bu konu ile ilgili yazılım
programının Amerika'daki firma tarafından getirilerek cihaza yükleneceği söylenmesine rağmen
firmanın sözünde durmadığı, bu nedenle kesin kabulü yapacak heyet arasında bulunan Doç. Dr.
Özcan YILMAZ ile kendisinin kesin kabul tutanağına imza koymadığım, firma tarafından eksik
olan programın yüklenmesi yerine önerdiği 2 yıl süre ile ücretsiz bakım teklifinin kabulünün
mümkün olmadığı, cihazın geçici kabulü esnasında da usulsüzlük yapılmış ve adının silinerek
komisyon üyesi olmayan ve hiçbir sorumluluğu bulunmayan Araştırma Görevlisi Adnan KÖŞİŞ' e
imza artırıldığı, komisyon üyesi olmasına rağmen adımn geçici kabul belgesinden silinmesi ve bir
araştırma görevlisine imza artırılmasının yolsuzluk yapıldığı konusunda bazı şüpheleri akla
getirdiği, firmanın kesin teminat mektubunun çözümü için Rektörlüğe "Komisyonun
değiştirilmesini önermesinin" manidar olduğunu, öte yandan cihazın alımı esnasında komisyon
üyesi olmadığı halde ihale komisyonuna bilgi vermek üzere Doç. Dr. Mahmut Şahin'in girdiği ve
bir ölçüde komisyonu etkilediğinin öğrenildiği, Medimar firmasının halen ilimizde mevcut cihazın
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mümessilliğini iptal etmiş olduğundan cihazda eksik bulunan yazılımı temin edemeyeceğini
belirttiği, bu şartlar altında teminat mektubunun çözülmesi için komisyonun değiştirilmesinin ne
derece doğru olduğunu takdirlerine sunduğunu ifade edilmiştir.

Kardiyoloji A.B. D Başkam Prof. Dr. Osman YEŞlLDAĞ'ın Rektörlük Makamına yazdığı
16.05.2001 tarihli yazıda (EK-3) özetle; Holter cihazının " time domain" analizi yapabildiği halde
Fregueuency domain analizini (Spektral analiz) yapamadığım, halbuki bu özelliğin mutlaka
bulunması gerektiği Teknik Şartnamenin 17 maddesinde açıkça belirtildiği, söz konusu yazılımın
cihazın bölüme teslim edildiği tarihten bu yana cihazın bilgisayarına yüklenmediği, geçici kabul
heyetinin cihazı bu şekilde teslim aldığı, firma tarafından bu programın eksik olduğu kabul edilerek
sonradan yükleneceği bildirilmesine karşın aradan geçen bunca seneye rağmen firmanın sözünde
durmadığı, bu nedenle cihazın bu özelliğinden istifade edilemediği, firmanın yükümlülüğünü yerine
getirmemesine rağmen, kesin kabulün yapılarak teminat mektubunun çözülmesini istediği, aksi
takdirde aletin bakımı konusunda güçlük çıkabileceğini söyleyerek üstü kapalı şekilde tehdit
edildiklerini sonuç olarak cihazın eksik yazılımı yüklenmeden kesin kabulünün yapılmasının
mümkün görülmediği ifade edilmiştir.

Cihazın kesin kabulü aşamasında, Üniversite İdaresinde eksik yazılım ile geçici kabulünün
yapıldığı ve firma tarafından bu eksikliğin sonradan giderilmediği kanaati hasıl olmuş olmalı ki,
idare ilgili firmanın kesin teminatını iade etmek istememiş ve nihayetinde konu firma tarafından
mahkemeye intikal ettirilmiştir.

2002/479 Karar 2003/625 Esas numaralı Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin
19.11.2003 tarihli kararında özetle; tarafların tüm delilleri toplanıp dosya üzerinde bilirkişi
incelemesi yaptırıldığı, Prof. Dr. Remzi Karaoğlu, Bilgisayar Mühendisi Zafer ÜNVER ve Av. V.
Ahsen COŞAR' dan oluşan kurulun düzenlediği 17.03.2003 tarihli raporlarında davacının teminat
mektubunun iadesine ilişkin isteğinde haklı olduğu, teminat mektubunun iadesine karar verilmesi
gerektiği gerekçeli raporlarında belirtildiği ve bu raporun mahkemece kabul edildiğinden teminatın
iadesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Mahkeme kararma dayanak oluşturan 19.11.2003 tarihli bilirkişi raporunda ise özetle;
Davacı şirketçe teslim edilen Diagnostik monitöring marka holter cihazının geçici kabul işleminin
davalı üniversite muayene ve kabul komisyonu tarafından 1.6.1999 tarihinde yapılmış olmakla, 2
yıllık garanti süresinin bitim tarihinin 1.6.2001 tarihi olduğu, taraflar arasında bağıtlı sözleşmeye
konu sistemin davalı tarafça 1.6.1999 tarihinde geçici kabulünün yapıldığı ve bu geçici kabul
aşamasında sistemin kalp hızı değişkenliği parametrelerinden Fregueuency domain analizine
ilişkin programın cihazın bilgisayarına yüklenmediği hususu tespit ve ifade edilmediği ve sistemin
bu haliyle kabul edilmiş olduğunun anlaşıldığı, dolayısıyla eğer sistemde bir eksikliğin mevzubahis
olması halinde o zaman için muayene komisyonunun cihazın geçici kabulünü yapmaması gerektiği,
o gün için bu eksikliği gündeme getirilmeyerek bugün kesin kabulün yapılmaması ve teminatm iade
edilmemesinin hukuken kabul edilebilir olmadığı, kaldı ki davalı Üniversite Kardiyoloji Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Olcay SAĞKAN tarafından Üniversite Bütçe Daire Başkanlığına hitaben
yazılmış olan 14.2.2002 tarih ve 266 sayılı yazıdan Fregueuency domain analizine ilişkin
programın cihazın bilgisayarına yüklü olarak davacı tarafça teslim edildiğinin fakat kullanım
esnasında davalı üniversite personeli tarafından yanlışlıkla silindiğinin anlaşıldığı, bu durumda
Üniversitenin kendi kusurunun sonucunun davacıya yüklemeye yönelik eyleminin dürüstlük
kuralına uygun olmadığı, o nedenle davacı tarafın teminat mektubunun iadesine ilişkin isteğinin
haklı ve yasal olduğu ifade edilmiştir.

SONUÇ

Holter Sisteminin teknik şartnamesi (EK-6) incelenmiş ve 17 inci maddesinin açıkça
cihazın spektral analiz (Fregueuency domain analizi) imkanı vermesi gerektiğinin kayıt altına
alındığı görülmüştür. Öte yandan Medimar firmasının teknik şartnameye uygunluk belgesi
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incelenmiş ve 17 inci maddesinin (a) fıkrasında belirtildiği üzere cihazın söz konusu analizi
yapmaya uygun olduğu taahhüt edilmiştir.

öte yandan iki yıllık garanti suresinin bitiminde kesin teminatın çözümüne ilişkin firma
yazışmalarının hiçbirinde söz konusu eksik yazılımın (EK-7) cihaz ile birlikte idareye zaten teslim
edildiği hususu üzerinde hiç durulmayarak doğrudan 1.6.1999 tarihli malzeme muayene raporu ve
uygunluk belgesinde isimleri açılan Prof. Dr.Olcay SAĞKAN, Yrd.Doç.Dr. Özcan YILMAZ ve
Araştırma Görevlisi Adnan KÖŞİŞ' in imzalan ile incelenerek ve istenilen şartlara uygun olduğu
tespit edilerek kabulünün yapıldığından bahisle iki yıllık garanti süresinin dolması üzerine kesin
teminatların iade edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Cihazın geçici kabulünün eksik yazılım ile yapıldığının ve sonradan da bu yazılımın cihaza
yüklenmediğinin Üniversitenin de kabul ettiği anlaşılmaktadır. Zira cihazın kesin kabulü bu
eksiklik nedeniyle yapılmayarak olay mahkemeye intikal etmiştir.

Sonuçta mahkeme bilirkişi raporuna dayanarak teminatın iade edilmesi kararını vermiştir.
Mahkeme kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporunun esasen iki gerekçe üzerinde bina

edildiği görülmektedir. Bunlardan ilki eğer cihazda söz konusu yazılım eksikliği mevcut ise idarece
geçici kabulün hiç yapılmaması gerektiği vurgulanarak geçici kabul yapılmış ise söz konusu
yazılım eksikliğinden bahisle kesin teminatın iade edilmesinden kaçınılmasının hukuka uygun
olmadığı hususudur. İkincisi ise Üniversite Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Olcay
SAûKAN tarafından Üniversite Bütçe Daire Başkanlığına yazıldığı belirtilen 14.02.2002 tarih ve
266 sayılı ilgili yazılımın cihaza yüklü şekilde idareye teslim edildiğini ancak, kullanım esnasında
üniversite personeli tarafından yanlışlıkla silindiğini ifade eden yazıdır. Bu aşamada şu hususların
sorgulanması gerekli gözükmektedir.

1- Öncelikle bağıtlanan sözleşmenin 7 inci maddesi cihazın çalıştırılması için idarenin
görevlendireceği elemanların eğitimlerinin, satıcının yetkili ve sorumlu teknik elemanlarınca
cihazın bulunduğu mahalde ücretsiz olarak satıcı firma tarafından yerine getirilmesine amirdir.
Dolayısıyla eğitimli ve yetkin personelin "yanlışlıkla" bir yazılımın silinmesine meydan vermesi
anlaşılır değildir.

2- Teknik şartnamenin "IV Özel Hükümler" başlıklı bölümün 3 inci maddesi gereğince
sistem (ilgili yazılımlar dahil) geçici kabulden itibaren iki yıl süreyle garanti kapsamındadır.
Dolayısıyla olası bir silinme durumunda garanti kapsamı içinde firma yetkililerine başvurulup söz
konusu yazılımın orijinal kopyalarından tekrar yükletilmesi imkan dahilindedir. Ayrıca cihaza
yüklü olan yazılımların orijinal kopyalan idareye teslim edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla söz
konusu yazılımın personel hatasından dolayı "yanlışlıkla silinmesi" halinde eldeki orijinal kopya
ile yazılımın tekrar yüklenmesi her zaman için olasıdır.

3- Teminatm iadesi yönündeki mahkeme kararına dayanak oluşturan bilirkişi raporunda
geçen ve Üniversite Kardiyoloji A.B.D Başkam Prof. Dr. Olcay SAĞKAN tarafından Üniversite
Bütçe Dairesi Başkanlığına yazıldığı belirtilen 14.02.2002 tarih 266 sayılı yazı önce 19 Mayıs
Üniversitesi Rektörlüğü ve sonra da Üniversite Bütçe Dairesi Başkanlığından tarih ve sayı
belirtilmek suretiyle Komisyonumuz tarafından yazı ile istenmiş ancak gerek Üniversite Rektörlüğü
ve gerekse Üniversite Bütçe Dairesi Başkanlığı KAYITLARINDA BÖYLE BÎR YAZININ
OLMADIĞINI ifade etmişlerdir (EK-8, EK-9, EK-10, EK-11). Dolayısıyla Bilirkişi Raporuna
dayanak oluşturan bu yazının (EK-12), Üniversite ve Bütçe Dairesi Başkanlığı resmi evrak
kayıtlarına sokulmadan doğrudan Bilirkişi Heyetine sunulmak üzere hazırlanmış olabileceği
sonucuna varılmıştır.

Bu koşulların varlığı altında geçici kabul aşamasında cihazın söz konusu eksik yazılım ile
kabulünün yapıldığı sonuç ve kanaati hasıl olmuştur.

öte yandan cihazın muayene ve kabulünü yapmakla görevli olan heyet üyelerinin yetkili ve
görevli kişiler olup olmadığı konusunda tereddüt oluşmuş ve söz konusu cihazın muayene ve
kabulünü yapacak heyetin kimlerden oluştuğu Üniversite Rektörlüğünden 27.12.2005 gün ve 214
sayılı yazı ile sorulmuş ve söz konusu heyetin Prof. Dr. Olcay SAĞKAN, Doç. Dr. Osman
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YEŞÎLDAĞ ve Yrd. Doç. Dr. Özcan YILMAZ' dan oluştuğu ifade edilmiştir (EK4). Buna karşın
söz konusu cihazın muayene ve kabulünün yapıldığı belge incelenmiş (EK 13) ve resmi olarak
görevlendirilmiş olan Doç Dr. Osman YEŞİLDAĞ yerine Muayene ve Kabul Heyeti arasında
olmayan (görevli bulunmayan) Araştırma Görevlisi Adnan KÖŞİŞ'in adı ve imzasının bulunduğu
tespit edilmiştir. Bununla beraber belge üzerindeki incelemede resmi olarak kabul heyetinde görevli
Doç. Dr. Osman YEŞİLDAĞ'in isminin bulunduğu kısmın daksillendiği görülmektedir.

Bütün bunlara göre cihazın (Holter Sistemi) geçici kabulünün eksik yazılım ile yapıldığı
sonuç ve kanaatına varıldığı, fiilen kabulü yapan ve evrakta (EK-13) muayene ve kabul heyeti
arasında adı geçen araştırma görevlisi Adnan KÖŞtŞ'in muayene ve kabule yetkili olmadığı, zira
ilgilinin adının 01.09.1998 tarih ve 216213 sayılı Rektörlük Oluru ile görevli kılman kişiler
arasında yer almadığı, cihazın teknik şartnameye uygunluğunu inceleyerek teknik rapor
düzenlemekle ve cihazın kabulünü yapmakla görevli olan üç kişiden biri olan Doç. Dr. Osman
YEŞİLDAĞ' in muayene ve kabul raporunda adının ve imzasının olmadığı, resmi kabule yetkili
Doç. Dr. Osman YEŞİLDAĞ' m adının önce yazılarak sonra daksille kapatıldığı hususları tespit
edildiğinden olayın Türk Ceza Kanunun ilgili maddeleri gereğince ihaleye fesat karıştırma ve
edimin ifasına fesat karıştırma fiilleri yönünden soruşturulması için konunun Cumhuriyet
Savcılığına intikalinin uygun olacağı düşünülmektedir.

EKLER:

EK-1, EK-2, EK-3 Prof Dr. Osman Yeşildağ' in İlgili Dilekçeleri.
EK-4: Teknik Değerlendirme ve Kabul Komisyonu Görevlendirme Yazısı.
EK-5:4.1.2006 Tarihli Üniversite Yazısı.
EK-6: Tenkit Şartnameye Uygunluk Belgesi
EK-5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 16.1.2006 tarihli Yazısı.
EK-7: Medimar Medikal Market Ltd. Şti.'nin 22.10.2001 tarihli Yazısı
EK-8: Meclis Araştırma Komisyonu Tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne Yazılan

13.12.2005 Tarihli Yazı.
EK-9: 20.12.2005 Tarihli Üniversite Yazısı.
EK-10: Meclis Araştırma Komisyonu Tarafından Üniversite Bütçe Dairesi Başkanlığına

Yazılan 29.12.2005 Tarihli Yazı.
EK-11:27.12.2005 Tarihli Üniversite Bütçe Dairesi Başkanlığı Yazısı.
EK-12: Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.01.2006 Tarihli Yazısı
EK-13: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Malzeme Muayene Raporu ve Uygunluk Belgesi
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VII. TEMİZLİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

KONU: Yetkiyi aşma, görevi kötüye kullanma ve keyfi yönetim sergilenerek hukuka
aykırı şekilde bir ortak girişimin 01.07.2005-30.09.2005 Dönemi temizlik hizmet sözleşmenin
feshedilmesi ile bu bağlamda kamu hizmetinde aksamaya ve kamu zararına sebebiyet verilmesi
iddiaları.

İNCELEME:
2005 yılındaki tüm dönemlere ilişkin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin

temizlenmesi hizmeti alımlarının tamamının acil ve önceden öngörülemeyen durumların var olduğu
gerekçesiyle (idarenin davet ettiği teklif sahiplerinden teklif alınarak ilansız olarak) 21/b
kapsamında pazarlıkla gerçekleştirildiği; bahis konusu 01.07.2005-30.09.2005 Dönemi temizlik
hizmetleri satın alımı dışındaki diğer dönemlere ilişkin temizlik hizmeti satın alımlarının yine 21/b
kapsamında Star Temizlik Ltd. Şti.'ne ihale edildiği, 01.07.2005-30.09.2005 Dönemi 3 aylık
hizmet ihalesinin ise Güç Înşaat-Pasifık Temizlik Ltd.Şti. adlı isteklilerin oluşturduğu İş Ortaklığına
ihale edildiği, bu ihaleye ait sözleşme 21.07.2005 tarihinde imzalandığı, ancak 04.08.2005 tarih ve
677 / 2005-539 sayılı Merkez Müdürü Prof.Dr. Tayyar Cantürk imzalı idare yazısı ile iş
ortaklığından Pasifik Turz. İnş. Or.ürün. Temizlik Hizmet Tic. San. Ltd.Şti.' nin ihale tarihi olan
23.06.2005 günü itibariyle kesinleşmiş SSK pirim borcu olduğu, bu nedenle sözleşmenin tek taraflı
feshedildiği, kesin teminatın irad kaydedildiği bildirilmiş ve bilahere de idarece her iki firmaya iki
yıl (2 yıl) süre ile ihale yasağı getirildiği;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi gereğince bir isteklinin bir kamu
ihalesine iştirak edebilmesine engel olan husus ihale günü itibariyle SSK prim borcu veya vergi
borcu olması değil bu borcun ihale günü itibariyle kesinleşmiş olmasıdır. Dolayısıyla ihale günü
itibariyle kesinleşmemiş SSK prim borcu bulunan istekliye de "Kesinleşmiş SSK Prim Borcu
Yoktur" yazısı verileceğinden bu isteklinin kamu ihalesine girmesi mümkündür. Nitekim fesih
nedeni SSK prim borcu 23.06.2005 günü itibariyle henüz kesinleşmediğinden Pasifik Tem.Ltd.
Şti.'nin ihale günü (23.6.2005) itibariyle SSK Kurumundan "SSK Prim Borcu Yoktur" yazısı alarak
ilgili temizlik ihalesine iştirak ettiği anlaşılmıştır.

TBMM Araştırma Komisyonunca 03.01.2005 tarih ve 284 sayı ile Samsun Sigorta
Müdürlüğüne yazılan yazı ile Pasifik Tem. Ltd. Şti'nin 23.06.2005 tarihi itibariyle kesinleşmiş
nitelikte olan bir borcu olup olmadığı sorulmuş ve gelen yazıda (Ek-1) özetle; işveren şirket
tarafından düzenlenip Kuruma yasal süresi dışmda intikal eden 2004/Haziran ayına ait "Aylık Prim
ve Hizmet Belgesinin ünitelerince kontrolü neticesinde iki günlük eksik gün bildirimi
bulunduğunun tespit edildiği, yapılan tebligat üzerine talep edilen belgelerin yasal süresinde
verilmemesi sebebiyle Sigorta Müdürlüğünce resen tahakkuk sonucu oluşturulan borcun
17.05.2005 tarih 47781 sayılı yazılarıyla şirkete (Pasifik Tem.Ltd.Şti.) tebliğ edildiği, söz konusu
tebligatların 25.05.2005 tarihinde (şirket muhasebecisi Muammer Sağlam tarafından) tebellüğ
edildiği, bu borcun 25.06.2005 tarihinde kesinleştiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla Samsun SSK İl
Müdürlüğünce prim belgelerinin tetkikinden resen tahakkuk ettirildiği anlaşılan bu borcun ihale
günü olan 23.06.2005 günü itibariyle kesinleşmiş olmadığı tespit edilmiştir.

Kaldı ki, 2005/1688 Esas sayılı 11.11.2005 tarihli Samsun İdare Mahkemesi Kararında
özetle; "Uyuşmazlığa konu olayda dava konusu işlem ihale tarihi olan 23.06.2005 tarihi
itibariyle davacı şirketin kesinleşmiş SSK prim borcu olduğundan bahisle tesis edilmişse de,
dosya ve eki klasörler içinde yer alan Sigorta İdari Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire
Başkanlığının gerek 15.08.2005 gün ve 656402 sayılı yazıları gerekse 29.08.2005 gün ve 686271
sayılı yazıları içeriğinden ihale tarihi olan 23.06.2005 tarihi itibariyle davacı şirketin kesinleşmiş
SSK prim borcunun olmadığı anlaşılmış olup bu haliyle dava konusu işlemde sebep unsuru
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yönüyle hukuka uyarlık bulunmamıştır." Denilerek dava konusu sözleşmenin feshi işleminde
hukuka uyarlık bulunmadığı gibi uygulanması halinde davacı Pasifik Temizlik Ltd.Şti.
açısından giderilmesi güç zararlara neden olunacağı hususu hüküm altına alınmıştır.

SONUÇ

01.07.2005-30.09.2005 Dönemi için 1 870 000.00 YTL bedelle Pasifik Temizlik Ltd. Şti. ile
Güç Temizlik Ltd. Şti.'nin oluşturduğu iş ortaklığına ihale edilen temizlik hizmeti sözleşmesinin
feshedilmesinin hukuka aykırı olduğu ve söz konusu fesih işleminin uygulanmasının ilgili şirketler
açısından telafisi güç zararlar doğuracağı ilgili yargı kararıyla sabit olduğu, bu durumda hizmet
sözleşmenin uygulanmasının hukuka aykın şekilde idarece engellenmiş olmasının iş ortaklığına
tabi şirketler için bir takım müspet ve menfi zararlara sebebiyet verdirdiği; söz konusu zararların
giderilmesi için ilgili şirketlerin T.C. Mahkemeleri nezdinde tazminat davaları açmalarının
muhtemel olduğu; sonuçta her iki şirketin yargılama giderleri ile bu tür menfi ve müsbet
zararlarının idareye ödettirilmesi hem çağdaş hukuk düzeninin ve hem Anayasanın 12S inci
maddesinde yer bulan "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür."
Hükmünün bir gereği olduğundan ileride muhtemel bir kamu zararı oluşabileceği; nitekim iş
ortaklığına dahil olan Güç İnşaat Tem.Ltd. Şti. firması Bafra Asliye Hukuk mahkemesi 2005/389
esas sayı ile menfi zararların (67 787.50 YTL) tazmini için Üniversite aleyhine tazminat davası
açmış olup davanın halen devam ettiği; ayrıca Araştırma Komisyonumuza gönderdikleri yazıdan
(Ek-3) ise sözleşmenin haksız olarak feshi ile kamu ihalelerinden 2 yıl için yasaklı kalmalarından
kaynaklanan müspet zararları için 1 500 000.00 YTL tazminat davası ikame edeceklerinin
anlaşıldığı;

öte yandan bir önceki dönem (1.4.2005-30.6.2005) temizlik sözleşmesi yine 1000 kişi
üzerinden olup 3 aylık akdedildiği, ancak sözleşme bedelinin 2 340 000.00 YTL olduğu buna karşın
hukuka aykırı şekilde idarece feshedilerek uygulanmayan bir sonraki dönem (01.07.2005-
30.09.2005) hizmet sözleşmesinin (yinelOOO kişi-3 aylık ) bedeli ise 1 870 000.00 YTL olduğu;
dolayısıyla eğer ilgili sözleşmenin feshedilmemiş olması durumunda idarenin 470 000.00 YTL
kamusal kazanç elde etmesinin muhtemel olabileceği; bununla beraber ihaleyi alan iş ortaklarından
bir firmanın SSK pirim borcunun bulunduğu ihbarından hareketle 1000 kişinin işsiz kalması, bu
bağlamada hastane temizlik hizmetinin durması ve kamu hizmetlerinde aksamaya meydan
verilmesi gibi telafisi güç ve imkansız zarar ve çok önemli riskleri göz önüne almaksızın
sözleşmenin feshedilmesinin idarenin hukuka bağlılığını tartışmaya açacağından anlaşılır
olmadığı, kamu yaran ve gerekleri ile de bağdaşmadığı;

Aynca (çarpıcı bir örnek olması açısından) fesih sonrası döneme ilişkin idarenin temizlik
ihalesi uygulamaları üzerinde resen yapılan Komisyon incelemesinde, 24.8.2005 tarihinde, idareye,
ekinde Uzakdoğu Tem. Ltd. Şti. 'nin % 50 hissesi sahibi ve firma temsilcisi Hüsamettin Yılmaz
hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan kamu davası açıldığı ve tutuklu bulunduğunu gösteren
(2004/5190-29 Esas No ve 2004/5190-24 İddianame No.lu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının
11.8.2004 tarihli iddianamesi bulunan Onur Akın imzalı) ihbar dilekçesi (Ek-4) ulaştığı halde,
idarece Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına söz konusu kamu davasının devam edip etmediği
hususu sorgulanma gereği bile duyulmadan Sağlık Uygulama Hastanesinin (950 kişi üzerinden
ilansız şekilde 21/b pazarlık kapsamında gerçekleştirilen) 1.10.2005-31.12.2005 Dönemi Temizlik
İhalesi için Uzakdoğu Firmasından teklif alındığı, oysa 16.11.2006 tarih 312 sayılı ile
Hüsamettin Yılmaz hakkında söz konusu kamu davasının akıbeti Komisyonumuzca sorulmuş
18.1.2006 tarih BM.2006/13 sayılı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yazısı ekindeki 11. Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanlığı yazısında (Ek-5) aynen "Mahkememizin 2004/357 Esas sayılı Dava
Dosyasının tetkikinde, sanık Ali ve Şeker oğlu 1964 D.lu Samsun ili Sahpazan llç. Yayla Köyü Nüf.
Kayıtlı Hüsamettin Yılmaz hakkında 4422 sayılı Yasa kapsamında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak,
üyesi olmak, örgüt adına gasp, tehdit ile hak ve alacak tahsili, ihaleye fesat karıştırmak, şartlı
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tehdit suçlan işlemek suçlarından dolayı mahkememize kamu davası açılmış, sanığın yapılan
yargılama sırasında 6.10.2004 tarihinde tahliye edildiği, halen tutuksuz yargılandığı ve dava
dosyasının duruşmasının 23.2.2006 gününe bırakıldığı kayıtların tetkikinden anlaşılmıştır."
denilerek kamu davasının halen sonuçlanmadığının anlaşılmış olduğu, sonuç olarak adı geçen
yüklenici firmanın SSK prim borcu olduğu ihbarı üzerine yürürlükteki temizlik hizmet
sözleşmesinin yukarıda değinilen riskleri de göz önüne almaksızın (2005/1688 Esas sayılı
11.11.2005 tarihli Samsun İdare Mahkemesi Kararına yansıdığı üzere hukuka aykırı şekilde)
fesheden idarenin, hakkında ihaleye fesat karıştırmaktan kamu davası açıldığı ihbarını
değerlendirmeye alıp kamu davasının akıbetini sorgulama gereği bile duymadan Uzakdoğu
Tem. fırmasmdan (ihbar sonrası bir tarihteki) ilgili dönem (1.10.2005-31.12.2005 Dönemi) hastane
temizlik ihalesi için teklif aldığının tespit edildiği;

Sonuç ve kanaatine varıldığından yetkiyi aşma, görevi kötüye kullanma ve keyfi yönetim
sergilenerek hukuka aykırı şekilde bir hizmet sözleşmenin feshedilmesi ile bu bağlamda kamu
hizmetinde aksamaya, mevcut ve ileride muhtemel kamu zararlarına sebebiyet verilmesi iddiaları
yönünden ilgililer hakkında adli soruşturma açılmasını teminen konunun Cumhuriyet Savcılığına
intikali uygun olur.

Ekler:

EK-1: 5.1.2006 Tarih ve 2817 sayılı Samsun Sigorta İl Müdürlüğü Yazısı.
EK-2:2005/1688 Esas sayılı Samsun İdare Mahkemesi Karan
EK-3: Sözleşmesi Feshedilen Güç İnşaatın Dilekçesi ve Açtıkları Tazminat Davasına İlişkin

Evrak Dokümanları.
EK-4:24.8.2005 tarihli İhbar Dilekçesi ve Ekleri.
EK-5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 16.1.2006 tarihli Yazısı.
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VHI. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ
BÜTÇESİNDEN YAPH.AN HARCAMALAR

19 Mayıs Üniversitesi Araştırma Komisyonu tarafından; Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi bütçesinden mevzuata aykırı yapıldığı iddia
edilen ödemelerin zaman darlığı ve komisyonun yetkilerinin kısıtlılığı nedeniyle bir bölümünün
2001 - 2005 yıllan arasında incelenmesi yapılabilmiştir. İlgili Daire hesaplarına ait ödeme
belgelerinin Araştırma Komisyonuna gönderilen nüshalardan incelenmesi sonucunda;

Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Bütçesinden;

• Giderlerini kendi gelirleriyle karşılamak durumunda olan 19 Mayıs Üniversitesi
Vakfına bağlı iktisadi işletmelere (Konukevi ve Omtel Otel) buz makinası alınması,
misafirlere ikram için yiyecek içecek alınması, buralara ait elektrik faturalarının ödenmesi,
içki, sigara, oyun kağıdı alınması ve kuaför malzemesi alınması gibi mevzuat hükümlerine
göre hiçbir şekilde yapılmaması gereken ödemelerin yapılması (Ek:Tablo),

- Öğrencilerle ilgisi olmayan kokteyller için çok yüksek miktarlarda alkollü içecek satın
alınması; örneğin: 30.5.2003 tarih ve 1218 sayılı fatura ile Dağ-Tur Temizlik Şirketinden kokteyl
için, 96 adet 70 el rakı, 36 adet 70 el votka, 36 adet 70 el cin, 72 Adet 35cl Kırmızı Şarap, 24
adet 70cl Beyaz Şarap, 4 adet JB 70cl Viski, 1 adet Arcıs likör (ithal), 2 adet Maliba, 10
adet Bira 50 el, 24 adet Nane likörü.

Yine; 15.10.2003 tarih ve 85441 numaralı fatura ile Katık Marketten bir başka kokteyl
için: 180 adet Yeni Rakı 70 el, 48 adet Kırmızı Şarap 70 el, 48 adet Beyaz Şarap 35 el, 48 adet
Cin 70 el, 48 adet Votka 70 el, 10 adet Tonik 1 Lt, 12 adet Nane Likörü, 2 adet Archis Likörü,
60 adet Kırmızı Şarap 35 el, 48 adet Beyaz Şarap 70 el. (Ek:Tablo),

- Öğretim elemanlarının yolluklarının ödenmesi, İdari ve Akademik personele servis
kiralanması, yüksek miktarda araç tamir ve bakım masrafları yapılması, işçi maaşlarının ödenmesi
.üniversite birimlerine ait telefon giderlerinin ödenmesi, Rektörlük makamına ait temsil ağırlama
giderlerinin yapılması, DSİ Gölet inşaatına para aktarılması, haber ajansı abonelik ücretlerinin
ödenmesi,haber bülteni basım masraflarının ödenmesi, ilan bedellerinin ödenmesi, inşaat işlerine ait
hakediş ödemelerinin yapılması ve Üniversite personeli makam odalarına ilişkin dekorasyon,
mefruşat, temizlik malzemesi, içecek gibi alımlarda bulunulması gibi Katma Bütçeden yapılması
gereken bazı harcamaların ödenmesi, (Ek:Tablo),

- Açılmasının yasal dayanağı olmaması sebebiyle her türlü giderlerinin Üniversite
bütçesinden karşılınması da yasal olarak mümkün olmayan Ankara da kiralanmış olan İrtibat
bürosuna ait kira ve diğer giderlerin ödenmesi (Ek: Tablo),

- Yapılan önemli hatalar ve noksanlıklar olarak tespit edilmiştir. Ek: Tablo'da bunlara
benzer olan ve Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi'ne bağlı Sosyal Hizmetler
Birim Bütçesinden karşılanması mevzuat açısından mümkün olmayan başka ödemeler de
bulunmaktadır.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46 inci ve 47 nd maddelerinde;
" Cari Hizmet Maliyeti (l>(2)

Madde 46 - (Değişik: 19/11/1992 - 3843/16 md.)
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Yükseköğretim kurumlannda cari hizmet ödenekleri, öğrenci başına olmak üzere belirlenir,
öğrenci başına düşen cari hizmet ödeneği, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile
yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak Yükseköğretim Kurulunca farklı
miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı Devletçe
karşılanır ve öğrenci adına ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine ödenek olarak kaydolunur. Geri
kalın kısmı öğrenci tarafından ödenir. Devletçe karşılanacak kısım cari hizmet maliyetlerinin
yansından az olamaz.

Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak ödemelerin miktar ve bölgelere göre oranlan,
yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarı ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller her
yıl Bakanlar Kurulunca en geç Temmuz ayı içerisinde belirlenir.

öğrenci tarafından ödenecek miktar, istekleri halinde ödeme güçlüğü olan öğrencilere
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilebilir.

Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, 2 yıllık ön lisans ve
4, 5, 6 aylık lisans öğreniminden bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilere Devlet katkısı
ödenmesine devam olunur, öğrenci katkısı birinci yıl için % 50, müteakip yıllar için % 100
fazlasıyla alınır. Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler için öğrenci katkısı %
100 fazlasıyla alınır. Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler için öğrenci
katkısı % 100 fazlasıyla alınır.

öğrenci katkısını ödemeyenlerin kayıtlan yapılmaz ve yenilenmez.
Cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen

gelirler ile yükseköğretim kurumlannca önceki yıllarda bastırılan ders kitaplan ve teksirlerinin
satışından elde edilen gelirler, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına milli bankalardan
birinde açılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna kadar Bütçe
Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydolunmak üzere
aktarılır. Aktarılan bu miktarlar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca özel ödenek kaydedilir.
Kaydolunan ödenekler, başta öğrencilerin beşlenme, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetleri
olmak üzere, üniversitenin cari, kalkınma plan ve programlarına uygun yatınm, transfer ve
öğrencilerin kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kullanılır.
Kullanım ve harcamaya ilişkin esas ve usuller Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Bu hesabın sarfı, muhasebesi ve denetimi döner sermaye mevzuatına tabi olup, işlemleri
üniversitece görevlendirilecek sayman tarafından yürütülür.

Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek
kaydolunur.

Zamanında ödenmeyen kredi borçlan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek Yükseköğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumuna ödenir.

(Ek fıkra:17/9/2004-5234/2 md.) Bu maddeye göre elde edilen gelirlerin özel gelir ve
ödenek kaydedilen tutarlarının % lO'una kadar olan kısmı, üniversite yönetim kurulunun tespit
edeceği başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerin kitap, kırtasiye ile beslenme ve barınma yardımı
ödemelerinde kullanılır.

(Ek fıkra:17/9/2004-5234/2 md.) Kısmî zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler hakkında,
22.5.2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri ve 17.7.1964
tarihli ve 506 sayılı Kanunun iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile ilgili hükümleri hariç
diğer hükümleri uygulanmaz.

Sosyal hizmetler:
Madde 47 - Faaliyetlerin Düzenlenmesi:
a. (Değişik: 17/8/1983 - 2880/28 md.) Yükseköğretim kurumlan,Yükseköğretim Kurulunun

yapacağı plan ve programlar uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma,
beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarım değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını
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karşılamak ve bu amaçla bütçe imkanları nispetinde okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri,
mediko - sosyal merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak.toplantı, sinema ve tiyatro
salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde
yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidirler.

b. Yükseköğretim kurumlan, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak mezunlarına iş
bulmakta yardımcı olurlar.

c. Üniversiteler rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurar, öğrencilerin kişisel ve
ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır.

d. Kamu kuruluştan adına, Üniversitelerde okuyacak öğrencilere bu kuruluşlarca verilecek
bursların bilim dallarına dağılımı ve sayısı, insangücü ihtiyacı ve öğretim elemanı yetiştirilmesi
bakımından, devlet kalkınma planlan ilke ve hedeflerine göre Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirtilir. Burslu öğrencilerin harçlan ile laboratuvar, sınav ve diploma masraflan burs kapsamına
girer." Denilmektedir.

Söz konusu Üniversite bünyesinde kurulacak olan Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri
Dairesi Başkanlığı, direkt olarak öğrencilere yönelik bir takım (sağlık, kültür, spor vb.) hizmetleri
sunmak üzere kurulmaktadır. Dolayısıyla, öğrencilere sağlanan bu hizmetlerin gerektirdiği
harcamalarında öğrencilere yönelik olması zorunludur.

Öğrencilere yönelik bir takım hizmetleri yerine getirmek üzere teşkilatlanan bu Dairenin bütçesi de
2547 sayılı yasanın 46. maddesine göre öğrenci harçlarından oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu
yönetmelikle, öğrencilerden alman harçlarla oluşturulan bütçenin yine direkt olarak öğrencilere
harcanması amaçlanmıştır. Üniversite öğrencileri dışında, Sağlık, Kültür Spor Dairesi Başkanlığına
bağlı Sosyal Hizmetler Birim saymanlığı Bütçesinden sadece sağlık hizmetleri açısından
öğrencilerle birlikte üniversite çalışanları ve emeklilerine de hizmet sunulmaktadır. Diğer hizmetler
ise ( spor, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal ve kültürel hizmetler) sadece üniversite
öğrencisine yöneliktir. İlgili dairenin 2547 Sayılı Yükseköğrenim Kanununun 46. maddesine göre
gelirleri; öğrenci harçlan ve öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşur.

2547 Sayılı Yasanın 46. maddesine göre Sağlık, Kültür Spor Dairesi Başkanlığı bütçesi; başta
öğrencilerin beşlenme, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetleri olmak üzere, üniversitenin
cari, kalkınma plan ve programlanna uygun yatınm, transfer ve öğrencilerin kısmi zamanlı olarak
geçici işlerde çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kullanılır. Bu ifade de öğrencilere yönellik
harcamalar dışında, üniversitenin cari, kalkınma plan ve programlanna uygun yatınm ve transfer
harcamalarının da yapılabileceği düşünülebilinir. Ancak, 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun
65 inci maddesinin amir hükmüne göre yine ilgili Kanunun 46 ve 47 inci maddeleri uyarınca
hazırlanan " Yükseköğretim Kurumlan, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
Uygulama Yönetmeliği" ve bu Yönetmeliğe uygun olarak YÖK Başkanlığı yürütme kurulunun
15.01.1993 tarih ve 93.1.39 Numaralı "Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetine
Öğrenci Katlısı İle Diğer faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Kullanım ve Harcamasına İlişkin
Usuller Hakkındaki Karar" da ise; Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler
Bütçesinden yapılacak bütün harcamaların direkt olarak öğrenciye yönelik olması öngörülmüştür,
özellikle, genel yönetim giderlerinin ve her türlü yatınm ve transfer harcamalannında direkt olarak
üniversite öğrencileri için yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu durumda, YÖK Kanunun 46.
maddesinde öngörülen ve öğrencilere yönelik olmayan harcamalannda yapılabileği intibaını
uyandıran " Üniversitenin cari, kalkınma plan ve programlarına uygıun yatınm ve transfer ....
giderlerinde kullanılır" ifadesi ilgili yönetmelik ve YÖK Başkanlığı Yönetim Kurulu Kararında
daha somut bir şekilde ifade edilmiş ve her türlü cari, yatınm ve transfer harcamalarının öğrencilere
yönelik hizmetlerde harcanması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu durumda, direkt üniversite
öğrencilerine ait olmayan harcamalann öğrenci sosyal hizmetler bütçesinden yapılması yasal
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açıdan mümkün olarak görülmemektedir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden her
türlü harcamanın yapılması mümkün olsaydı bu durumda Üniversitelerle ilgili olarak farklı
bütçeler hazırlamanın hiçbir mantığı olmazdı.
Bu nedenle, Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığından; doğrudan üniversite yönetimi ve personeline,
19 Mayıs Üniversitesi Vakfina ve bağlı iktisadi kuruluşlara yönelik harcamalar ile Ek:Tablo'
gösterilen ödemeler keyfidir ve mevzuat hükümlerine aykırıdır.

19 Mayıs Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına ait Sosyal Hizmetler
Birim Saymanlığının 2001- 2005 yıllan arasındaki gönderilen evrak ve belgelerin geciktirilmesi
nedeniyle tümü incelenememiş, Komisyonun yetkileri ile sınırlı olmak üzere yapılan inceleme
sonucunda; öğrencilere yönelik olmayan harcamaların yoğun bir şekilde sosyal hizmetler birim
saymanlığı bütçesinden yapıldığı görülmüştür. Aym zamanda, Üniversiteye ait bütçeden (Bütçe
Dairesi Başkanlığı Bütçesi, Döner Sermaye Bütçesi ve Sağlık, Kültür ve Spor işleri Dairesi
Bütçesi) ödenmesi mümkün olmayan harcamaların da yoğun bir şekilde bu bütçeden yapıldığı
anlaşılmıştır. Bu nedenle, iddia konularının daha detaylı incelenmek üzere Raporun bir nüshasının
Sayıştay Başkanlığına, Raporda sözü edilen hususlarla ilgili işlem yapılmak üzere de bir örneğinin
de Yüksek Öğretim Kuruluna gönderilmesi gerektiği,

Sonuç ve kanaatine varılmıştır.
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Ödeme Evrakının
Tarih ve Numaran

30.09.2003/-

30.09.2003/-

30.09.2003/-

22.08.2003/-

29.07.2003/-

05.08.2003/-

10.06.2003/-

10.06.2003/-

09.06.2003
(Mahsup Fisi)

Harcamanın Konusu
Rektörlükte Kullanılan 55 EK 816
Plakalı Araca Alınan Malzemeler

Yemekhane İçin Tavuk Alımı
Tavuk Göğüs 872.8 kg

" But 295 kg

Yemekhane İçin Dana Eti
1.616,3 kg

Yemekhane için (Yüksel)
1008 Adet Porselen Kase
1008 " 17cmOrelTabal
1008 " 19 cm "

12 Plas.Starmax Kova
216 " Pors.PulBîb.

Bafra MYO Müdürü Makam
Odasında Kullanılmak Üzere
Perde Alımı

Üniversiteye Gelen Konukların

İhtiyacı İçin 250 kg
Kuzu Kısa But ,250 kg Dana
Kısa But Rosto ve 75 kg Dana
Bonfile Alımı

Anaokuluna Çiçek Alınması

Cübbe Yaka İşlemesi

Faturanın Tarih Numarası
02.09.2003/48012

24.09.2003/148505

24.09.2003/48504

18.08.2003/39140

04.07.2003/209528

18.07.2003/3328

22.05.2003/28338

07.05.2003/49151

28.05.2003/46999

Firma veva Kişi
Sezen Tic.

Samsunspor

Samsunspor

Tanın Ticaret

Trabzon Perde

Florya Et

Tema A.Ş.
Botanik Bitkileri

Florist Gülüm
Çiçek Salunu

MEB Olgunlaşma
Enstitüsü DSS

Ödeme Yapılan
TutarfTU

1.969.590.000

4.679.140.000

13.459.650.000

6.486.630.0O0

292.050.000

4.815.450.000

82.60.000

594.600.000

50.000.000

Kurşunsuz Benzin (39.021 Lt) 28.05.2OO3/- Gülhan Rest.
Petrol

71.250.000
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30.07.2003

29.07.2003/-

29.07.2003/-

20.08.2003/-

15.08.2003/-

12.08.2003/-

12.08.2003/-

06.08.2003/-

05.08.2003/-

05.08.2003/-

Üniversite Yemekhane Otomasyon
Sisteminde Kullanılacak Kartların
Sarf Malzemesi Alımı
1,40 Adet Ribbon YMCKT
2,5 " Cleaning Card

İşten Çıkanları Mevsimlik
İşçinin İhbar Tazminatının
ödenmesi

Daire Başkan Yardımcısının
Geçici Görev Yolluğunun
ödenmesi

25 Mevsimlik İşçinin
Temmuz
2003 Maaşları

Üniversite Kokteyli İçin
20 kg Kuru Pasta Alımı

Üniversite Anaokulu
Çevre Düzenlemesi
Malzemeleri

Basın Yaym ve Halkla
İlişkilere Malzeme
Basımı

Üniversite Anaokulu
İçin Sulama

Malzemesi Alımı

Anaokulu Tadilatı İçin Malzeme
Ahmı (Cam Kereste 630 Dm3)

Üniversite ile Tez-Koop İş

26.06.2003/796620

-

-

01.08.2003/40037

okunamadı

08.08.2003/5549

11.07.2003/357214

14.07.2003/50750

09.07.2003/6168

Kart-Sis Tic.
Ankara Kart
Sistemleri

-

-

Gözde Unlu Gıda

Show Tek. Gıda

Kemal Matbaası

Eken İnşaat

Hocaoğlu Kereste

özen İs Elbiseleri

3.605.190.000

117.070.000

1540.000

11.746.350.000

1
120.000.000 £

o
1

486.160.000

1.622.500.000

1.555.270.000

334.530.000

926.300.000
Sendikası Arasında İmzalanan
Protokol Gereği Giyecek Alınması
(Giyecek Yardımı)
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04.10.2002

04.10.2002

07.10.2002

07.10.2001

Kavak MYO Gecikme Bedelli Tel.
Faturalarının Ödenmesi

Üniversite Sinop S.Y.O
Personeli Servis Ücreti

Üniversite Sinop S.Y.O
Personeli Servis Ücreti

Sinop Fen Ed.ve Eğt.Fak.
Personeli Servis Ücreti

Sinop Fen EdFak.Personeli
Servis Ücreti

StNOP S.Y.O. Personeli
Servir Ücerit

Sinop Fen Ed. Ve Eğitim
Fakültesi Personeli Servis Ücreti

05.08.2002/17510 Sinop özlem

09.09.2002/17548 Sinop Özlem

09.09.2002/17547 Sinop özlem

05.08.2002/17511 Sinop Özlem

04.10.2002/17035 Sinop Özlem

04.10.2002/17036 Sinop özlem

32.450.000

1.899.800.000

1.734.600.000

619.50 0.000

678.500.000

1.734.600.000

619.500.000

I

I
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23.05.2001

23.05.2001

23.05.2001

1.11.2002/-

13.6.2003/-

Sinop Fen Edebiyat Fak. Mart
Ayı Telefon Bedeli

Sinop S.Y.O.Mart
Ayı Telefon Bedeli

Merzifon M.Y.O.
Mart Ayı Telefon Bedeli

Rektörlük ve bağlı birimler için
3 araç kiralanması (2002 yılı)

10 geçici işçi ücreti

30.9.2002/24146 OMÜ Vakfı (OMKAN)

52.240.000

63.900.000

236.690.000

955.800.000

4.269.950.000



13.6.2003/-

13.6.2003/-

35 '

148

15.445.070.000

63.032.370.000

16.5.2003/-
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13.6.2003/-

13.6.2003/-

2.7.2003/-

10.6.2003/-

24.10.2003/-

27.10.2003/-

Kokteyl için malzeme alınması
40 kg. kuruyemiş
15 koli kola, 10 koli soda,36 kilo
meyve suyu ve diğer sebze^neyve,
kahvaltılık,çay,şeker...

30.5.2003/91279 Dağ-Tur Tem.Ltd Şti 1.939.610.000

10 geçici işçi ücreti

10 "

229 işçi (sendikalı) ikramiyesi

Kokteyl için içki alınması
96 adet 70 el rakı
36 adet 70 el votka
36 adet 70 el cin

72 Adet 35cl Kırmızı Şarap
24 " 70cl Beyaz Şarap

4 " JB 70cl Viski
1 " Arcıs likör (ithal)
2 " Maliba

10 " Bira 50 cll
24 " Nane likörü

Yemekhanede Kullanılmak Özere
Çamaşır Kurutma Makinası

2003-2004 EB.ÖSr.Açılısı Yılı Neden

-

-

30.5.2003/1218

20.10.2003/301227

liyle 15.10.2003/85441

w

-

-

Dag-Tur Temizlik

Tolon Makine Tekstil

Katık Market

4.269.950.000

4.295.970.000

32.295.450.000

3.235.490.000

6.254.0O0.OO0

5.253.910.000ğ ğ ç
Kokteyl İçin İçki Alımı
180 Adet Yeni Rakı 70 el
48 " Kırmızı Şarap 70 el
48 " Beyaz Şarap 35 el
48 " Cin 70 el



48
10
12
2

60
48

" Votka
" Tonik
" Nane Likörü
" Archis Likörü
" Kırmızı Şarap
" Beyaz Şarap

70 el
İLt

35 el
70 el
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25.06.2003

25.06.2003

05.06.2003

14.03.2003

17.03.2003

17.03.2003

17.03.2003

Mahsup Fişi

31.01.2001

26.09.2001

26.09.2001/

Rektörlük Hizmetlerinde Kullanılan - - 283.000.000
Araçların Trafik Muayene İşlemleri

Üniversite ile Sendika Arasında 10.06.2003/643303 özgün Dikimevi 924.000.000
İmzalanan Protokol Giyecek Yardımı

Sinop Fen Edebiyat Fakültesi 02.06.2003/8962 Sinop Birlik 867.300.000
Personeli Servis Ücreti

Mevsimlik İşçi Ücretleri (256 kişi) - - 103.121.540.000

Kurupelit Şoför Lojmanlarının Çevre 30.12.2002/23934 Güçlü Elektrik 2.867,400.000
Aydınlatması ve Zemin Kat Pençelerine
Demir Parmaklık Takılması

İdare ve Akademik Personelin 18.02.2003/754503 OmtelOtel 250.000.000
Bayramlaşma Töreni İçin Pasta Alınması

Geçici İşçilerin Vergi İadelerinin Ödenmesi - - 8.165.740.000

Ferit Bernay'a Üniversitelerarası Kurul - - 133.000.000
ve Rektörler Toplantısına Katılması İçin
Verilen Yolluk Avans

Merzifon Y.O. Sekreteri Aysel özken'e - - 307.500.000
Samsun Sağlık Y.O. Sekretirliğine
Atanması Dolayısıyla Yolluk ödenmiş

YÖK D.Eser'in Konaklama Bedeli 22.08.2001/463499 Omtel Otel 26.270.000

Amasya Eğitim Fak. Haziran Ayı - - 564.800.000
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17.07.2000/
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26.09.2000/1744

26.09.2000/1743

22.09.2000/1715

20.09.2000/1685

30.04.2004/1106

26.07.2000/1367

Sinop Eğitim Fakültesi Haziran Ayı
Telefon Ücreti

Sinop S.Y.O. Haziran Ayı Tel.Ücreti

Sinop Fen Ed. Fak.Haziran Ayı Tel.Ücreti

Amasya M.Y.O. Haziran Ayı Telefon Ücreti

İdari ve Akademik Personel tçin Servis
Otobüsü Kiralaması 01.07.2000/81007

Mevsimlik İşçiye
Kıdem Tazminatı
ödemesi

Gölet İnşaatı İçin
DSİ Hesabına
Aktarım Yapılması

Rektörlük Makamı İçin 21.09.200/15205
Biniş (CUppe)Alımı

İdari ve Akademik
Personel İçin Servis
Kiralaması

Üniversite İle İlgili Çıkan
Haberleri Takip Etmek Üzere
Günlük Gazete Aboneliği

Öğretim Üyesine Sürekli

11.09.2000/39345

06.04.2004/05593

Belediye Dinlenme
Tesisleri-EFO
İşletmesi
(Sinop)

Gülsüm DURNA
(Geçici İşçi)

DSİ

Elif Şapka İmalat ve
Toptan Satış

Samsun BUyükşehir
Otobüs İşletme
Müdürlüğü

Gündem Gazetesi

Yrd.Doç.Dr. Sebahattin

187.040.000

129.400.000

138.080.000

316.400.000

643.500.000

231.275.000

200.000.000.000

93.600.000

10.832.110.000

1.800.000.000

386.220.000
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26.07.2000/1366

26.07.2000/1365

26.07.2000/1362

25.07.2000/1238

17.07.2000/1307

08.03.2005/

09.03.2005/

09.03.2005/

09.03.2005/

09.03.2005/

09.03.2005/

09.03.2005/

öğretim Üyesine
Sürekli Gerev Yolluğu Ödenmesi

öğretim Üyesine Sürekli Gör.
Yolluğu ödenmesi

Memura Sürekli Görev
Yolihuğu ödenmesi

Makine Mühendisleri Odasına
Kurs Bedeli Ödenmesi

Geçici İşçi Maaş Ödemesi

İdari ve Akademik
Personeli İçin Servis OtobOs
Kiralaması

Gazete Abonelik Ücreti

Rektör Yardımcılarına
Verilmek Üzere Plaket Alımı

Konuklara Verilmek Üzere
Plaket Alımı

İşçilere İlave Tediye ödemesi

İdari ve Akademik Personel İçin
Servis Otobüsü Kiralaması

Rektör Ferit Bemay'ı
Ankara'ya Götüren Arabanın
Benzin Giderleri

-

-

06.07.2000/383118
(Makbuz)

07.02.2005/16793

31.01.2005/0928314

24.01.2005/09332

24.01.2005/09332

-

03.05.2005/16211

17.O2.2OO5/O37705
11.02.2005/28338
10.02.2005/0931

Yrd.Doç.Dr. Bayram NAZIR

Yrd.Doç.Dr. Necip F.DURU

Menderes KARAKA YA

Makine Mühendisleri
Odası

50 Adet İşçi

Güzel Sinop Turizm
Taşımacılık Tic.Ltd.Şti.

Ihlas Haber Ajansı A.Ş.

Reklam A tay

Reklam Atay

244 İsçiye Yapılan ödeme

Güzel Sinop Turizm Ltd.Şti.

Genç Petrol

Uludağ Tesisleri

22.420.000

284.330.000

356.650.000

65.000.000

7.038.100.000

8.968.000.000

306.800.000

259.600.000

2.542.900.000

105.908.150.000

9.440.000.000

400.000.000
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24.03.2005/

24.03.2005/

23.03.2005/

23.03.2005/

23.03.2005/

31.12.2004/

17.02.2005/018

17.02.2005/55621

22.02.2005/

14.01.2005/146727-002

14.07.2004/2158

13.07.2005/2157

19.07.2004/2196

İdari ve Akademik Personel İçin
Servis Kiralanmasına Dair İlan Gideri

Üniversitenin Değişik Birimleri İçin
Yerel Gazete Abonelik Ücreti

Ankara İrtibat Bürosu
3 Aylık Kira Bedeli

Üniversitenin Değişik Birimleri
İçin Yerel Gazete Abonelik Ücreti

Prof.Dr. Alparslan Işıklı'nın
Yolluk Gideri

Geçici İşçi Maaşları

Geçici İşçi Maaşları

Geçici İşçi Maaşları

Yeniyıl Kokteyli
İçin Emekle Olanların
Fotoğraf Çekim Ücreti 19.01

Üniversitenin Değişik Birimlerinde
Çalışan Geçici Mevsimlik İşçi
Ücretleri

Rektörlük Çevre Düzenlemesinde
Çalışan Mevsimlik İşçi İlave Tediyeleri

Mevsimlik İşçi İlave Tediyeleri

Sinop Su Or.Fak.Catılannı Aktaran

21.02.2005/373745

08.03.2005/29554

-

02.03.2005/19702

15.03.2005/88490555

.2005/137797

-

-

-

Yılmaz Torun'a

Gürses

Ura! Şekerci

Takip Gazetecilik

Türk Hava Yollan

393 Adet Geçici İşçiye
Yapılan ödeme

396 Adet Geçici İşçiye
Yapılan ödeme

Rektörlükte Çalışan
Geçici İşçilere Yapılan
ödemeler

Aklaş Fotoğrafçılık

393 Geçici İşçi

6 İşçi

397 Kişi

927.780.000

1.224.000.000

2.284.250.000

1.560.000.000

229.000.000

128.747.450.000

237.277.900.000

6.353.790.000

295.000.000

110.619.330.000

2.199.600.000

77.987.250.000

•-166
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İşçinin Yolluk Bedeli Ahmet Türedi 119.600.000

26.07.2004/2215

/3920

Üniversite Hizmetlerinde
Kullanılan Araç Masrafları

Üniversite Hizmetlerinde
Kullanılan Araçların Muayene
Giderleri

25.05.2004/093346 Vitamin Gıda Reklam
Pazarlama

14 Adet Alındı ve Fatura

454.300.000

445.100.000
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30.11.2004/3591

31.12.2004/

24.10.2005/

27.10.2005/

03.06.2005/
11.894.000.000

08.06.2005/

02.04.2004/778

20.09.2004/

20.09.2004/

20.09.2004/

Ankaradaki İrtibat Bürosuna
ait Harcamalar

Rektörlük tşçi Ücretleri

Damacana Su Alımı

Saymanlık ve Ayniyat
Barolarında Kullanılmak Üzere
Malzeme alımı (PVC Rulo)
Akademik ve İdari Personel

İçin Araç Kiralama İşi

Konuklara İkram İçin Pasta
Alımı

Üniversite Genel Sekreterliği
İhtiyacı İçin Malzeme Alımı

Sınav Komisyonu Üyelerinin
Otel Masrafları

Japon Büyükelçisi ve Heyetinin
(5 kişi) Otel ücretleri

Almanya Büyükelçisinin
Otel Masrafı (Yemek Bedeli)

-

-

09.09.2005/78038

12.10.2005/17649

01.06.2005/16796

05.05.2005/13679

15.03.2004/83724

17.08.2O02/731364

21.05.2002/055965

14.05.2002/055705

Telefon.Kırtasiye.Doğalgaz
vb. 9 adet Mekbuz ve Fatura

11 Adet İşçi Ücreti

Dinçer Gıda San.

Sevin Dekor

Güzel Sinop Turizm

Şekerleme Pasta Ltd.Şti.

Katık Market

Omtel Otel

OmtelOtel

Omtel Otel

449.700.000

3.364.900.000

3.259.870.000

800.000.000

1.983.15.000

401.950.000

60.240.000

190.250.000

182.580.000
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20.09.2004/

20.09.2004/

06.08.2003/-
2.7400.000

Ol.O8.2OO3/-

18.08.2003/

08.09.2003/

18.8.2003/-

15.8.2003/-

22.12.2003/-

12.6.2003

12.6.2003

12.6.2003

12.6.2003

Sınav Komisyonu Üyelerinin
Yemek Ücretleri

Sınav Komisyonu Üyelerinin
Yemek Ücretleri

Konukevi için şişe soğutucu

buzmakinasi

Çağdaş düşünce Dergisinin
alındı belgesi
bir yıllık abone bedeli

Kokteyl için malzeme alınması
20 Kilo kuruyemiş
10 koli kola
çay, kahve

Genel Sekreterlik Makamı
için temizlik malzemesi,içecek

Rektörlük Makamında kullanılmak
Özere çeşitli içecekler ve temizlik
malzemeleri....

Genel Sekreterliğin ihtiyacı için
içecekler, temizlik malzemeleri

Rektörlüğün iç mekanlarının
düzenlemesi için 11.150 kg Falez Taşı

öğ.Gör.Gökhan Okun'a
Ankara-Samsun yevmiyesinin ödenmesi

Prof.ismail Kaya'nın Ankara-
Samsun arası harcırahı

Doç.N.Kemal Sankavak harcırahı

Doc.fncilav Yurdakul **

30.08.2002/731374

30.08.2002/731375

22.07.2003/545881

24.7.2003/572097

9.6.2003/1281

12.8.2003/24751

30.6.2003/18597

26.6.2003/18596

11.12.2003/-

-

-

-

Omtel Otel

Omtel Otel

Samsun Mutfak

Atatürkçü Düşünce

Doğ-Tur Tem

Yıldırım Gıda

Yıldırım Gıda

Yıldırım Gıda

Samkar

-

-

-

75.760.000

113.480.000

600.000.000

543.150.000

610.870.000

838.020.000

422.640.000

2.020.750.000

104.000.000

112.000.000

108.000.000

108.000.000

00
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12.6.2003

12.6.2003

12.6.2003

10.6.2003

10.6.2003

10.6.2003

29.7.2003/-

28.7.2003/-

22.8.2003/-

20.8.2003/-

20.8.2003/-

20.8.2003/-

2O.8.20O3/-

Prof.Uğurcan Akyüz "

Yrd.Doç.Erdal Aygenç

Üniversite ile ilgili yayın organlarında
çıkan haberi kullanma yetkisine
sahip olmak için İHA İnternet Aboneliği

Rektörlük araçları için
benzin çeki alınması

Üniversite personel servis üci.

Üniversite Anaokulu bahçesi düzenlemesi

İdari Bürolarda kullanılmak Özere
3 adet vantilatör alımı

Anfi Tiyatroya kaide yaptırılması
için malzeme ve işçilik gid.
(lnş.Dai.Bşk.Katma Bütçe)

56 öğrenciye günlük 4 saatten
fazla ücret ödenmesi
(katma bütçeli idareler mali yılı Bütçe
Kanunu B/C Maddesi K.

10 mevsimlik işçinin Temm.maaşı

34 " " " "

110

15 " " " "

31.05.2003/457276

112.000.000

104.000.000

306.800.000

5.6.2003/1761

3.6.2003/39598

22.5.2003/28337

11.7.2003/14538

4.7.2003/3927

Petrol Ofisi Samsun
Tesisleri

Samsun Buytlkşehir
Belediyesi Oto.lsl.Md.

Tema A.Ş.Botanik Bahçeleri

Araboglu

Çizgi Mimarlık

6.174.000.000

32.718.410.000

722.750.000

235.500.000

6.962.000.000

1-1
6

9

1

6.439.690.000

4.325.450.000

9.176.450.000

49.134.550.000

8.009.790.000
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20.8.2003/- 10 " "

20.8.2003/- 9 " "

23.5.2001/- Sinop Sağlık Y.O. Mart ayı TeLÜcreti

25.5.2001/- Amasya Eğitim Fak « » « -

25.5.2001/- Eğitim Fak. " " " "

25.5.2001/- Rektörlük " " " "

25.5.2001/- Destek Hizmetleri " " " "

25.5.2001/- Rektörlük Santrali " " " "

25.5.2001/- Y.Okullar " " " "

25.5.2001/- Y.Okullar " " " "

25.5.2001/- Amasya MYO " •• - «

10.6.2002/- Samsun İş Mah.ce verilen karar
uyarınca Bayram Kutbay'a ödenmesi
gereken teminatın Ödenmesi

19.6.2002/- Yapı İşleri Daire Bsk.aracının tamiratı

20.6.2002/A Rektörlük araçlarının trafik tescil
işlemleri için avans açılması

22.11.2002 2002 Eğ.Öğr. Açılış
töreni için çeşitli yiyecek

22.11.2002 2002-2003 Eğitim-ögretim açılış
töreni için malzeme alımı
24 adet cin 70 el
24 " votka 70 el
36 " rakı 70 el
30 " kırmızı şarap 70 el

20.5.2002/30930

18.10.2002/19448

18.10.2002/19712-3

Üniv-Rektörlüğü

Hüseyin Karagöz

Katık Şarküteri

Katık şartflteri

4.507.500.000

4.080.150.000

70.500.000

264.800.000

278.800.000

562.900.000

624.350.000

309.400.000

287.510.000

455.700.000

151.600.000

984.720.000

218.30.000

249.410.000

966.500.000

1.844.350.000
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30.12.2003/-

31.12.2003/-

8.11.2002/

22.10.2003/-

18.3.2004/412

08.7.2004/2047

08.7.2004/2050

31.12.2004/4233

12.4.2004/910

27.10.2004/3028

30 beyaz şarap 70 el
6 " nane likörü 50 d
2 " arehes " 70 d
1 " kahve " 50 el

20 " tonik
48 kg meyve konsantresi
35 adet 2,50 LT kola
3 adet Granedü kokteyl 2 İt
40 kg kuruyemiş
5 kasa soda

Üniversiteye gelen konukların
konaklama ücretleri

Anadolu Ajansı yıllık abone bedeli

Genel Sekreterlik biriminin içecek
ve temizlik malz.ihtiyaçlan

Rektörlük Makamı için
12 muhtelif resim çerçevesi
3 seramik çerçeve

Üniversiteye gelen misafirlere
ikram edilmek Özere yiyecek ve
temizlik malzemesi alımı

..

Konukevinde misafirlere
ikram edilmek üzere yiyecek ve
içece ek alımı

Rektörlük misafirlerine ikram edilmek
üzere içecek ve temizlik malzemesi alımı

Rektörlük hizmetlerinde kullanılan araç.
için benzin çeki alınması

..

24.12.2003/148003

31.12.2003/17754

9.10.2002/19493

10.10.2003/37856

17.2.2004/85681

7.4.2004/50771

21.4.2004/46227

27.12.2004/51145

2.3.2004/13218

26.10.2004/13231

Tepe Otel

Anadolu Ajansı

Katık Şarküteri

Amerikan
Grocery/cosmetick

Katık market

Katık market

Katık Market

Katık Market

Petrol Ofisi A.Ş.

Petrol ofisi

180,000.000

2.761.200.000

211.850.000

1.100.940.000

845.600.000

198.370.000

551.920.000

583.600.000

6.1740.000

2.9400.000
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26.3.2004/616

18.3.2004/410

12.11.2004/2753

27.12.2004/3928

31.12.2004/4220

31.12.2004/4231

31.12.2004/3232

3.4.2002/-

Gerze MYO bürolarının tefrişi
için Dinarsu Düz Bukle

Üniversiteye gelen misafirlere ikram
için içecek ve temizlik malzemesi alımı

Yemekhane ve konukevi için
1000 adet ayaklı cam bardak

" " cam su "
120 " porselen kase
120 *' yemek tabağı
120 " servis
120 " pilav

ve diğer mal.

öğrenci İşleri Daire Bask.için yazılım
modülünün yıllık bakım ücretleri
(ancak yazılım modülünün hiç

kullanılmadığı konusunda
iddialar var)

Üniversiteye gelen konukların
ağırlanması için 4 adet radyotör
(yağlı) alımı

Üniversitede kullanılan araçlara
malzeme ve hizmet alımı

Üniversite Senato Üyelerine verilecek
cafe-breac için yiyecek alımı

Fen.Ed.Fak.Dek.Makamı ve idari Birimleri

16.2.2004/31840

27.1.2004/85658

15.9.2004/59862

20.12.2004/568095

28.12.2004/14538

2.11.2004/45357

29.12.2004/51148

5.3.2002/298460

Yücel Tic.

Katık market

Tanın Ticaret

Üni-Pa

Araboğlu

Merpa Otomotiv

Katık Market

Güçlü elektrik

1.255.290.000

1.453.750.000

3.955.780.000

20.650.0.000

780.000.000

6.895.330.000

269.000.000

67.370.000

—
 1

7
2

-

1

için Floresan ampul 24 adet
ahşap komitatör,
Ahşap anahtar meşe, ahşap priz
(4 adet) ,ahşap liht, ahşap l'li çerçeve

13.3.2002/ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 11.1.2002/ Başak sigorta 81.530.000



Aracının zorunlu Mali Sor.sig.PoL

T
ülrkiye B

ü
yü

k M
illet M

eclisi
(S

. S
ayısı: 109

15.3.2002/-

20.11.2002/-

26.12.2003/-

30.12.2003/-

20.09.2002/-

13.10.2003/

23.12.2003/

4.11.2003/

10.11.2003/-

8.9.2003/-

öğretim elemanlarına ait otoparkın
otomatik geçişi kapısı için abone
kartı alımı

Şoför lojmanlarının cadde ile bağlantısı
için malzeme alınması

Ankara İrtibat barosunun
18.12.2003- 18.3.2005
tarihleri arası 3 aylık kira bedeli

Üniversite konukevi bay-bayan kuaför
salonunun ihtiyacı için elektrik malzemesi

Rektör ve konuklan için akşam yemeği

Vinil Branda Baskısı (Amasya Egi.Fak.)

Masa ve boket çiçeği

Eğitim - Öğretim yılı açılış kokteyl için
120 adet Coca Cola, 240 adet soda
10'ar bidon portakal-vişne konsantre
6 adet narsuyu, İSO kg kuruyemiş,
süt, limon, kahve

Rektörlük Makamının iç mekanının
düzenlenmesi
2 HA- 3100 (190 cm)
İKA 25607c (190 cm)
3 HA 3160 (100 cm)
2 B2 3040 (100 cm)
4 yapay çim

Yemekhane ve kültürel faaliyetler için
Arçelik Y-4450 FT 1000 devir
Çamaşır Makinesi

7.11.2002/30329

-

10.12.203/1614

3.5.2002/55521

9.10.2003/135116

15.12.2003/49475

15.10.2003/85440

Kaptan Tesisat

Araş Nakliyat

-

Borsan aydınlatma

Omtel otel

Ateş Akkor ve ortaklan

Horists Çiçek Salonu

Katık Market

424.800.000

2.442.600.000

2.076.920.000

1.376.170.000

394.460.000

7.168.500.000

501.500.000

2.002.830.000

1
-J
uı

1

20.10.2003

25.8.2003/247369

Ravza Çiçekçilik

Araboğlu

3.021.980.000

749.990.000
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-.9.2003/

9.9.2003/

31.12.2002/-

5.9.2003/-

22.5.2003/-

30.12.2004/4107

12.10.2004/2754

10.12.2004/3686

-/-

-/-

-/-

Ankara Ir.Burosunun 18.9-18.12.2003
3 aylık kira bedeli

Konukevi kuaförü Akı'pan işi.

Öğrenci yurdu telefon faturası Ödemesi

Ocak 2002 - Haziran 2002 Konukevi
Elektrik faturalarının Ödenmesi

Makam aracına döşeme kılıfı 1 adet
iç paspas 1 takım

Rektörlüğe gelen misafirlere ikram
edilmek üzere içecek ve yiyecek mal.

Yemekhane için 24 adet plastik maşrapa,
48 adet otel tuzluk 1000 adet ayaklı bardak
500 adet tatlı tabağı, 10 adet tatlı spatulası.

Rektörlük Biriminin İhtiyacı İçin Papyon,
Yelek Gömlek ve Takım Elbise Alını

Üniversite de Düzenlenecek Kokteyl İçin
Pasta, Meyve Suyu vb. alımı

Sinop Su Ürünleri Fakültesi İnşaatı
Hakediş ödemesi
Konukevine PVC
Bölme Yaptırılması

55.Ey.132 Plakalı Araca
Tamir Bakım Masrafı

55 EY 132 Plakalı Araca
Tamir Bakım Masrafı

2.9.2003/24063

-

-

-«45.766

21.12.2004/51136

28.9.2004/39884

27.11.2004/066608

11.06.2003/040014

31.12.2001/23914

18.12.2003/6351

17.11.2003/48056

01.12.2003/746063

Uyum alçı

-

Tedas Samsun

Tunç oto

Katık market

Tanın ticaret

Koçlar Konfeksiyon

Gözde Unlu Gıda
Mamulleri

Mandıralı İnşaat Taahhüt
Nakliyat San. Ve Tic. LtAŞti.

Hatice Erol

Sezen Ticaret

Yıldırım Karisör ve
Boya Sanayii

1.790.770.000

8.260.000

391.86. 0.000

28.924.800.000

112,100.000

1.593,100.000

2.829,640.000

487.812.000

691.500.000

672.970.271

1.050.000.000

2.778.310.000

2.784.800.000

1

1

(Aynı araca 15 gün içinde iki defa
bakım yapılmış)



Rektörlüğün tç mekanının
Düzenlenmesi için Falez Taşı
(Nakliya dahil) alımı

U.12.2003/- Şamkar İnşaat Tic.ve
San. Ltd.Şti.

2.020.750.000

CÖ

I

C/3

•S

-I- Sosyal Tesislere (Konuk evi)
ait elektrik faturası Ödenmesi
(Ocak-2002-Haz.2003 dönemi)

05.05.2005/- Sinop Fen Edebiyat Fak. Sinop Su
Ürün.Fak. ve Sinop Sağl.MYO
İd.ve Ak.Pers. için Servis aracı
Kiralanması

06.05.2005/- Üniversite Genel Sek.Kullanılmak

üzere İkram ve Temizlik Malz. Alımı

08.06.2004/1746 Gazete ve Dergi Alımı

28.04.2004/- Ferit Bemay'a Yolluk

28.05.2001 Lojmanlar ve Misafirhane

İkmal İnşaatı

-I- Üniversite Kampusunun
Ocak 2002 Dönemine ait
Elektrik faturası ödemesi

15.08.2003/- Genel Sekreterlik Makamı İçin
Malzeme Alımı

27.10.2003/- Üniversitede Düzenlenecek Kokteyl
İçin Alkollü İçecek Alımı

-/- Üniversite de düzenlenecek
kokteyl için alkollü içecek alımı

23.11.2002/- Üniversitede düzenlenen Açılışlar için
alkollü içecek ve meyve konsantresi alımı

-/-

03.05.2005/16735

06.04.2005/217333

27.05.2004/007663
27.05.2005/007662

25.05.2005/013394

-/-

26.06.2003/18586

15.10.2003/85441

30.05.2003/-

18.10.2002/19712-19713

TEDAŞ

Sinop Turzra
(Sinop Özlem)

Katık Market

Maden Merket

Ferit BERNAY

Koca İnşaat Ltd.Şti.

Tedaş

Yıldırım Gıda San.Tic.
Ltd. Şti.

Katık Market

Dağ-Tur Temizlik Ltd.Şti.

Katık Şarküteri

28.924.800.000

11.894.000.000

597.000.000

380.000.000

170.000.000

31.824.145.000

59.924.840.000

422.644.000

5.223.918.OO0

3.235.490.000

1.844.350.000

-17
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On. Rek.ğü için Plastik cep
takvimi alınması

Konukevine içki ve sigara alımı

Konukevine içki ve sigara alımı

Konukevine Sigara alımı

Konukevine Yılbaşı süsO alımı

Konukevine oyun Kağıdı Alımı

Fen Ed. Fak.Dek.ve td.Bir.ne Malzeme alımı

Rektörün Yaptığı Basın top.sebebiyle basına
yemek

Konukevine yiyecek ve temizlik malz-alımı

Üniversite Konukevinin Merdiven Başlarına
Dikmek İçin çiçek alımı

Sinop Eğitim Fak. Dekan Yrd. Ve Fak.
Sekreterliğinin makam odasına halı alımı

Şoför Lojmanı Çevre Düzenleme işi

Üniversiteye Gelen Konuklara İkram
etmek Üzere pasta ve tatlı alımı

Yabancı Diller Eğitim Merkezine
para kasası alımı

Turkiyenin Dini Sorunlarına çözüm

13.02.2002/5390

28.02.2002/292486

27.02.2002/292460

08.03.2002/54960

14.01.2002/61607

05.03.2002/298460

05.04.2001/461177

18.11.2002/93562

11.02.2002/002686

26.12.2001/077809

30.12.2002/023934

05.05.2005/013679

30.06.2001/064611

10.05.2001/461887

Kemal Matbaası

Samtek Gıda Tekel Mad.
San. A.Ş.

Samtek

Philip Morris

VSB Karadeniz SOs Bit.
San.tic.Ltd.Şti

Uysal Ticaret
(Hercama Pusulası)

Güçlü elektrik

OmtelOtel

Katık Şarküteri

Show tek Tic.Ltd.Şti.

Ustalar Çeyiz Halı Mobilya
Mağazası

Güçlü Elektrik

Gözde Şekerleme Pasta

Taşan Mak.Tic. ve San.

Omtel Otel

442.500.000

234.900.000

243.000.000

248.136.000

94.990.000

12.000.000

67.378.000

222.000.000

998.550.000

383.500.000

1.600.000.000

2.867.400.000

1.938.150.000

180.000.000

1.022.490.000



arayışları konferansı için gelen konuklara
yemek bedeli ve Mehmet Nuri Yılmaz'a
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-/- Üniversitenin Özel Günleri için
çiçek alımı

-/- Üniversite Rektörlük Katında
Kullanılmak üzere çay, kahve meşrubat
Ve şeker alımı

22.03.2001/- Rektörlük 2001 yılı Aralık Ayı Telefon
Faturası Ödenmesi

15.03.2001/44694 Rektörlük Hizmetlerinde
Çalışan Geçici İşçi Maaşları

16.05.2001/- Rektör Danışmanlarının Odalarına
Jaluzi perde

16.05.2001/- Milli Eğit.Bakanına yemek
(29.03.2001 tarihinde)

15.06.2001/45061 Sağlık Kültür ve Spor D.Bşk.lığında
5 adet uzman görevlendirerek maaş
ödenmesi

14.06.2001/- Üniversite İdari Personil için
Servis Kiralaması

14.06.2001/-
(Avens ve Kredi senedi) Üniversite Sosyal Tesisleri ve Çocuk

Kreşi için malzeme alınmasına
Dair avans verilmesi

15.03.2005/- ÖSYM Bürosu
Tadilat ve onarım işi

18.05.2001/008829

01.06.2001/075708

-

-

08.05.2001/008612

30.03.2001/461161

-

31.05.2001/39563

-DMO Samsun Bölge Müd
Hesabına (ziraat bankası)
para aktarımı

09.03.2005/023941

Florist Gülüm Çiçek Salonu

Tuttun Kerdeşler Gıda Pazarı

TürkTelekom

14 Kişilik Geçici İşçi

Samper Ltd. Şti.

Omtel Otel

5 Adet Uzman

Samsun Büy.Ş.Bel. Ot.
İşletme müdürlüğü

DMO

Ses İnşaat Ltd.Şti.

296.770.000

236.050.000

586.240.000

2.950.710.000

1.402.783.200

637.500.000

2.34S.875.0OO

23.166.474.000

85.196.161.245

4.130.300.000
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11.04.2005/057 Tepe otelde çalışan
işlere ödenen ilave tediyeler

26.03.2004/595 Fen Ed.Fak.lhtiyacı için Boya ve

Malzeme Alımı

17.03.2004/397 Rektörlük İşçilerinin Maaşları

31.03.2003/- Konukevine Malzeme alımı (içki vb.)

30.03.2001/- Eğitim Fak. Giriş Kafesinin Yapılması

30.03.2001/- Amasya Eğitim Fakültesi Tlf. Ücr.

30.03.2001/- Sinop Su Ürünleri Tel. Bedeli

28.02.2001/- Ankara'daki irtibat Bürosu Kira Bedeli

28.02.2001/- Sinop Fen. Ed. Fak. Halı Döşeme İşi

30.01.2000/- Bayramlaşma Töreni İçin Maşnıbat Alımı

31.01.2001/- Üniversite Birimlerinin Isıtılması İşi

İçin Kalorifer Yakıtı Alımı (417,76 LT)

20.05.2002/- Eğitim Gönüllüleri Kulübü için
Pasta 30 Kg , 162 Plastik Tabak,
7 Paket Peçete, 300 Adet Çay

08.04.2002/- Bayramlaşma için 290 kişilik
yemek bedeli

18.03.2002/- Yemek Bedeli
(Eğt. Fak. Resim İş Bölümü)

12.04.2004/959 Yıllık Demokrasi
Gazetesi Abonelik Bedeli

-

20.02.2004/03006

-

07.03.2003/93741
93743
93444

29.03.2001/39817

-

-

-

12.02.2004/122416

02.01.2001/460550

30.01.2001/1013

22.03.2002/24230

28.02.2002/53971

31.12.2001/52781

05.04.2004/10048

41 işçi

Doğuş Boya Kimya Kollektif
Şirketi

-

Katık Şarküteri

Necati ALKAN

-

-

-

Onur İnşaat

Omtel Otel

Mehmet Reis Petrol
Ürünleri

OMKAN(Vakf)

Omtel Otel

Omtel Otel

Demokrasi Gazetecilik

3.225.000.000

3.560.060.000

6.682.200.000

6.686.262.000

2.164.500.000

226.700.000

82.250.000

1.386.830.000

274.000.000

250.000.000

90.215.590.000

164.430.000

870.000.000

126.000.000

1.440.000.000

1
00

1
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09.05.2003/

12.04.2004/918

12.04.2004/920

12.04.20O4/921

18.03.2004/451

08.03.2004/362

19.11.2004/3420

07.10.2004/2592

07.10.2004/2590

12.04.2004/923

08.O4.20O4/869

31.12.2004/4198

21.12.2004/3848

31.12.2004/4333

thlas Haber Ajansı
Abonelik Bedeli

Yıllık Abonelik Bedeli

Yıllık Abonelik Bedeli

Nisan-31 Aralık 2004
Yılı Abonelik Bedeli

24 Adet Gazete Yıllık
Abonelik Bedeli

thlas Haber Ajansı

Abonelik Bedeli

thlas Haber Ajansı
Abonelik Bedeli

lhlas Haber Ajansı
Abonelik Bedeli

thlas Haber Ajansı
Abonelik BedeU

Yemekhaneler İçin Ekmek
Alımına Dair İhalenin İlan
Bedeli

lhlas Haber Ajansı
Abonelik BedeU

Anadolu Ajansı
Abonelik Bedeli

thlas Haber Ajansı
Abonelik Bedeli

thlas Haber Ajansı
Abonelik Bedeli

30.04.2003/0457124

05.04.2004/65354

05,04.2004/92554

05.04.2004/8180

10.03.2004/092320

30.01.2004/0565125

30.10.2004/0954110

30.06.2004/0952841

30.07.2004/0953084

06.04.2004/10049

31.03.2004/0565658

31.12.2004/021609

30.11.2004/0927643

31.12.2004/0927968

lhlas Haber Ajansı A.Ş.

Karadeniz Gazetecilik
San.Tic. Ltd. Şti.
Manşet Gazetecilik

Hedef Gazetecilik

Doğuş Gazetesi

İhlas Haber Ajansı A.Ş.

thlas Haber Ajansı A.Ş.

thlas Haber Ajansı A.Ş.

İhlas Haber Ajansı A.Ş.

Demokrasi Gazetecilik

thlas Haber Ajansı A.Ş.

Anadolu Ajansı

thlas Haber Ajansı A.Ş.

thlas Haber Ajansı A.Ş.

306.800.000

1.440.000.000

1.368.000.000

1.368.0OO.OO0

960.000.000

306.800.000

260.000.000

260.000.000

260.000.000

510.000.000

260.000.000

2.604.000.000

306.800.000

306.800.000
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23.03.2004/533

15.04.2004/

18.03.2003/-

03.04.2003/-

23.10.2003/-

23.10.2003/-

28.02.2005/

10.06.2003/

26.06.2003/-

22.11.2002/-

17.12.2003/-

31.12.2003/-

13.11.2003/-

10.11.2003/-

Ihlas Haber Ajansı
Abonelik Bedeli

Prof. Ferit BERNAY'ın ve
Prof. Kerim ENDİSEL'in
Iskoçya'da ki Yurt Dışı
Harcırahı

İstanbul Valisi Olarak Atanan
Muanrmer GÜLER'e Kokteyl

Samsun Valisi
Mustafa DEMİR'e Yemek

Merkez Yemekhanesine
Pres Ütü Alımı

Kongre Kültür Merkezine
Dinlenme Koltuğu Alımı

2000 Adet Haber
Bülteni Basımı

Aylık 10.000 Adet öğ.
Gazetesi Alımı

Aylık 10.000 Adet öğ.
Gazetesi Alınması

2300 Adet Ağustos- Eylül
2002 Haber Bülteni

10.000 öğrenci Gazetesi

2.000 Ekim Ayı Haber
Bülteni

2.000 Haber Bülteni

Ziraat Fak. Binasının

28.02.2004/0565366

-

10.03.2003/904392

18.03.2003/734836

20.10.2003/301228

15.10.2003/58508

14.02.2005/147556

28.05.2003/147393

24.06.2003/

16.11.2002/231837

11.12.2003/147456

29.12.2003/147463

03.11.2003/147446

06.10.2003/447

thlas Haber Ajansı A.Ş.

Ferit BERNAY
Kerim ENDİSEL

Büyük Samsun Oteli

Omtel Otel

Tolon Makine Tekstil

Soğancılar Mefruşat

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

OMÜ Ziraat Fak. DSS

306.800.000

5.098.940.000

4.786.926.000

108.200.000

7.493.000.000

1.366.600.000

2.306.700.000

1.239.000.000

1.239.000.000

1.750.530.000

1.239.000.000

1.522.200.000

1.522.200.000

650.410.000
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26.10.2004/2976 680

11.06.2003/-

12.09.2003/-

24.09.2003/-

22.08.2003/-

23.09.2003/-

25.11.2004/3532

18.03.2004/417

26.04.2004/

Adet Cüppe (biniş)
680 Kep

Kasim-Aralık 2002 2000 Adet
Ocak 2003 Sayısı 2000 Adet
Şubat 2003 Sayısı 2000 Adet
(Haber Bülteni)

Haber Bülteni - Sadece
Haziran 2000 Adet Basılmış

11.000 Adet Öğrenci Kılavuzu

2000 Adet Haber Bülteni

01.10.2004/114593

02.06.2003/147398

05.09.2003/147434

15.09.2003/14438

18.08.2003/147425

öğr. Gaz. Basımı için yazıcı 04.09.2003/455674
(öğrenci gazetesi basun işi piyasaya yaptırılmıştır)

Haber Bülteni Basımı

2000 Adet Haber Bülteni
Basımı
2250 Adet Haber Bülteni
Basımı

18.11.2004/147532

20.02.2004/147480

19.04.2005/147570

Medıcal Center

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

8.826.400.000

4.566.600.000

1.522.200.000

7.502.440.000

1.522.200.000

208.860.000

2.124.000.000

1.522.200.000

2.628.450.000
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Yapılan harcamalar içinde yemek hane için alınan malzemelerin, öğrencilerin yararlandığı
yemekhane hizmetleri kapsamında alınıp alınmadığı hususunda ayrıntılı bir açıklama
bulunmamaktadır. Doğrudan öğrencilerin yaralanmasına dönük harcamar olup olmadığı bu
nedenle tesbit edilememiştir.

öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi harcamaları kapsamında yaptırılan baskı işlerinin,
üniversitenin baskı tesislerinde yapılıp yapılamayacağı hususunda ayrıntılı bir açıklama
yapılmaksızın piyasadan temin edilmesi dikkat çekmektedir.

Sosyal tesisler, konukevi ve uygulama otelinin harcamalarında; İhtiyaçlar küçük dilimler
halinde alınarak her bir alım miktarı doğrudan temin limitin altında tutulmak suretiyle rekabet
şartlan oluşturulmadan yıl itibariyle oldukça yüksek harcamalar doğrudan temin suretiyle
yapılmıştır.

öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi kaynaklarının, tam bir keyfilik içinde kullanıldığı
harcamaların konusundan anlaşılmaktadır. Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi Kaynaklarının, bir
çeşit şerbet kullanılan kaynak biçiminde değerlendirildiği, katma bütçe kaynaklan ile yapılamayan
bir çok ödemenin öğrenci sosyal hizmetler bütçesi kaynaklan ile karşılandığı, özellikle de bu
harcamalarda temsil ve ağırlama giderlerinin dikkat çektiği görülmektedir.

Yasal koşullan bulunmayan bir çok harcama bu bütçe kaynaklan ile karşılanmıştır.
Harcamalar arasında, askerlik için görevinden ayrılan içie ihbar tazminatı ödendiği de
görülmektedir. İhbar tazminatının, belirli şartlar altında idarenin tek yanlı iş sözleşmesinin feshi
halendi ödenmesi mümkün iken, askerlik için görevinden ayrılan şçiye bu ad altında ödeme
yapıldığı görülmektedir. Bu uygulama, yasal şartlan bulunmayan bir ödemenin yapıldığını
göstermektedir. Bu uygulamaların çoğaltılması mümkündür.

öğrencilerin ödediği harçlardan yapılan ödelemerin harcama ölçülerinin belirgin bir yasal
zemine oturmadığı, mevzuata getirdği boşluğun iyi niyetli olmayan uygulamalar ile birleşerek
keyfiliğin kaynağını oluşturduğu görümektedir.

öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi kapsamında yapılan harcamalara ayrıntılı bir
incelemesinin yapıması için raporun bir örneğinin Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına
gönderilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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IX. DİSİPLİN SORUŞTURMALARI

MEVZUAT

Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

BÖLÜM I
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1- Bu yönetmelik yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlan yönetici ve
öğretim elamanları ile memur ve diğer personelinden, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kendilerine
yüklediği ödevleri yurt içinde ve yurt dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı
hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara veya meslek vakar ve haysiyetine uymayan
davranışta bulunanlara verilecek disiplin cezalarım göstermek amacıyla, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanununun 53.maddesi ile 65.maddesinin a fıkrasının (9.) bendi gereğince
düzenlenmiştir.

Kapsam
MADDE 2- Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının yönetici ve öğretim
elemanları ile memur ve diğer personeline ilişkin disiplin suçlan, cezalan, bunları vermeye yetkili,
amirler, disiplin kurulları, disiplin soruşturması, görevden uzaklaştırma ve itiraz usulleri ile
uygulama şekli bu yönetmelikte gösterilmiştir.

Tanım ve Kisaltmalar-
MADDE 3- Bu yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalar:
Kanun: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununu,
Atamaya Yetkili Amir: Yükseköğretim Kurulu Başkanını, Üniversitelerarası Kurul Başkanım,
Rektör, Dekan, Yüksekokul ve Enstitü Müdürünü,
Üniversite Yöneticisi: Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ile Bölüm, Anabilim
Dalı ve Anasanat Dalı Başkanım,
Disiplin Amiri: Yükseköğretim Kurulu Başkanını, Rektör, Dekan, Enstitü Müdürü, Yüksekokul
Müdürü, Üst Kuruluşlar ile üniversiteler Genel Sekreteri ve birim sekreterini
öğretim Elemanı: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarını
Memur: Y.ükseköğretim üst kuruluşlarında ve yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi olarak çalıştırılan personeli,
Diğer Personel: Yükseköğretim' üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında sözleşmeli veya
geçici olarak çalıştırılan görevlileri,
Yükseköğretim Üst Kuruluşları: Yükseköğretim Kurulu ile Üniversitelerarası Kurulu-
Yükseköğretim Kurumlan: Üniversiteler, fakülteler, enstitüler ve yüksekokullan,
(18.9.1996/22761) Yüksek Disiplin Kurulu: Yükseköğretim Yürütme Kurulunu, Yükseköğretim
Kurulu üyelerinin, rektörlerin ve dekanların disiplin işlerinde Genel Kurulu,
Disiplin Kurullan: (8.6.1985/18778)
a) Yükseköğretim Kurulunda:
Genel .Sekreterin Başkanlığında 1. Hukuk Müşaviri, Personel, Araştırma-Planlama, Koordinasyon
ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarından teşekkül eden kurulu,
b) Üniversitelerarası Kurulda:
Genel Sekreterin başkanlığında Hukuk Müşaviri ile Personel Müdürü ve iki uzmandan teşekkül
eden kurulu,

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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c) Yükseköğretim Kurumlarında:
Bu kurumların yönelim kurullarını ifade eder.

BÖLÜME
Disiplin Suçlan ve Cezalan

Disiplin Cezalan
MADDE 4- Disiplin cezalan şunlardır:
a) Uyarma: Görevde ve davranışta daha dikkatli olunması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir,
b) Kınama: Görevde ve davranışta kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir,
c) Yönetim görevinden ayırma: Rektörlük, dekanlık, enstitü müdürlüğü, yüksekokul müdürlüğü,
bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, anasanat dalı başkanlığı, bilim dalı başkanlığı veya
sanat dalı başkanlığı görevinden ayırmaktır,
d) Aylıktan kesme: Brüt aylıktan 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır,
e) kademe ilerlemesinin durdurulması: Bulunulan kademedeki ilerlemenin fiilin ağırlık derecesine
göre 1-3 yıl durdurulmasıdır,
f) Görevinden çekilmiş sayma: Görevle ilişkinin istekle olmuşcasına kesilmesidir,
g) (07.11.1998/23516) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Devlet veya vakıf yükseköğretim
kurumunda öğretim elemanı veya yardımcısı olarak akademik bir kadroya bir daha
alınmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır.
Kamu görevinden çıkarma: Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, il özel
idareleri ile belediyelerin kurduklan birlikler, döner sermayeli kuruluşlar, fonlar, kefalet sandıklan
gibi kamu kuruın ve kuruluşlanna memur olarak bu daha alınmamak üzere görevden çıkarmadır.
Meslekten veya kamu görevinden çıkarma cezası alan öğretim elemanları akademik unvanlarını hiç
bir şekilde kullanamazlar.

Uyarma Cezası
MADDE 5- Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca
belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin
korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,.
b) özüsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,
c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.
d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
e) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine ve iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykın davranmak,
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,
ı) öğrencilerle olan ilişkilerinde, devlet memurluğu ve öğretim elemanı saygınlığına aykın
davranışlarda bulunmak,
j) .Üniversite organlannda yapılan konuşmaları, alınan kararları, özel bir maksada dayalı
olmaksızın, yetkili olmadığı halde organ dışına sızdırmak veya yaymak (kanuni nedenlerle resmi
mercilere yapılacak başvurular bu hükmün dışındadır),
k) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre yetkili olan organlarca sorulacak hususlan haklı bir sebep
olmaksızın zamanında cevaplandırmamak,
1) Çalışma saatleri içinde görevi dışmda başka işlerle meşgul olmak,
m) Maiyetindeki elemanlann yetiştirilmelerine özen göstermemek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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Kınama Cezası
MADDE 6- Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tanı ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarınca
belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin
korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini
belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
d) Hizmet dışında, resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
e) Devlete veya döner sermayeye ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
f) Kuruma ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşya ile yerine konması mümkün olmayan
bilimsel doküman veya kitabı kaybetmek,
g) tş arkadaşlarına, maiyetindeki personele, iş sahiplerine veya öğrencilere kötü muamelede
bulunmak,
h) îş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz- veya hareketle, sataşmak,
ı) Görev mahalinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret,
resim ve benzeri şekiller çizmek veya yapmak,
j) Yükseköğretim kurumlarında hizmetlerin kurallara uygun olarak yürütülmesi bakımından, yetkili
makamlarca alınan kararlara, verilen emir ve talimatlara; 657 sayılı Kanunun 2670 savılı Kanunla
değişik 11 maddesinde gösterilen haller hariç olmak üzere itiraz etmek,
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
1) Kurumların huzur, sükun veya çalışma düzenini bozmak,
m) Üniversiteye veya bağlı birimlerine bildirilmesi gereken hal ve durumları eksik veya yanlış
bildirmek veya hiç bildirmemek,
n) Bağlı veya görevli olduğu fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencilerine ücret karşılığı özel ders
vermek,
o) Yetkili bulunmadığı halde, üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararlan, özel bir
maksada dayalı olmaksızın, resmi merciler hariç, organ dışına yayarak veya sızdırarak organ veya
üyelerin leh veya aleyhinde davranışlara yol açmak.

Yönetim Görevinden Ayırma
MADDE 7-Yönetim görevinden ayırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:.
a)Yönetimi altında bulunan kurumdan veya bununla ilgisi olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya
veya aracı eliyle, her ne ad altında olursa olsun mevzuat dışı herhangi bir menfaat sağlamak,
b) Bir üst yönetici veya kurulun kanun, tüzük veya yönetmeliklere uygun karar veya emirlerim
yerine getirmemek veya bunlara uymamak,
c) Yönetimi ile sorumlu olduğu yerde verimli veya huzurlu çalışmayı sağlamak için gerekli
önlemleri almamak veya huzuru bozacak hareketlere göz yummak veya bu çeşit hareketleri tahrik,
teşfik etruek veya desteklemek,
d) Yönetimi ile birinci derecede sorumlu olduğu yerdeki makam veya resmi hizmete mahsus taşıtı
yasal sınırlar dışında kullanmak, kullandırmak veya kullanılmasına göz yummak,
e) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 42. maddesi ve ilgili yönetmeliklere göre yıl sonunda
verilmesi gereken çalışma raporunu haklı bir sebep olmaksızın vermemekte direnmek veya
kanunun öngördüğü denetim işlerini yapmamak,
f) Yazılı uyarıya rağmen kurulları toplamamak,
g) Yönetimi ile sorumlu olduğu birimin idaresinde ihmalde bulunmak veya mevzuatın verdiği
görevleri gereğince yerine getirmemek.
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Aylıktan Kesme

MADDE 8- Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve
gereçleri korumamak, bakımını yapmamak veya hor kullanmak,
b) özürsüz olarak ençok iki gün göreve gelmemek, kısmi statüde bulunan öğretim üyesi için
kesintisiz ençok sekiz saat devamsızlık göstermek,
c) Devlete veya döner sermayeye ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak
için kullanmak,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
f) Görev yeri sınırlan içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz
olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,
h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,
i) Hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
j) Bilimsel ihtisası ile ilgili olmayan yasaklanmış hertürlü yayını görev mahallinde bulundurmak,
k) Yetkili bulunmadığı halde, üniversite organlarında yapılan konuşmaları, alınan kararlan, organ
veya üyeler lehinde veya aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla, resmi makamlar hariç
organ dışına sızdırmak veya yaymak,
1) Görevi sebebiyle bağlı olduğu herhangi bir teşebbüsten veya görev sebebi ile denetim altında
bulunan herhangi bir kuruluştan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak mevzuat dışı herhangi bir
menfaat sağlamaya teşebbüs etmek,
m) Üniversite yöneticisinin emri veya izni ile asılmış, duyurulan, program ve benzerlerini
koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,
n) Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak veya
başkalarına kullandırmak,
o) Üniversite ve bağlı birimlerin sınırlan içinde herhangi bir yeri yetkili merciin izni olmadan
hizmetin amaçlan dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
p) Devlete veya döner sermayeye ait motorlu taşıt, araçlarını özel işlerde kullanmak,
r) Çağnldığı veya görevlendirildiği toplantılara kabul edilir bir özrü olmaksızın katılmamak.

Kademe İlerlemesinin Durdurulması
MADDE 9- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a)Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
b) İzinsiz veya kurumlannca kabul edilen özürü olmaksızın kesintisiz 3-9 gün veya kısmi
statüde bulunan öğretim üyeleri için 12-36 saat devamsızlık göstermek, _
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak;
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
e) Görev yeri sınırlan içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak
veya kullandırmak,
f) Gerçeğe aykın rapor veya belge düzenlemek,
g) Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslanna veya
radyo ve televizyon kurumlanna resmi konularda bilgi veya demeç vermek,
h) Ticaret yapmak veya kısmi statüde bulunanlara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun tanıdığı
imkanlar dışında Devlet Memurlanna yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep
ayırımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
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1) Amirine, maiyetindekiler^, iş arkadaşları veya iş sahiplerine harekette bulunmak veya bunları
tehdit etmek,
m) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
n) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak,
0) Görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri laboratuvar malzemesini görevin sona ermesine, ve
kurumca yazı ile istenmesine rağmen geri vermemek veya devir teslim işlemini zamanında
yapmamak,
p) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi menfaat
sağlamak amacıyla hediye kabul etmek veya iş sahiplerinden veya öğrenciden borç istemek veya
almak,
r) Yükseköğretim törenlerinin programlarını ihlal edecek hareketlerde bulunmak veya bu
hareketlere başkalarını teşvik veya tahrik etmek,
s) Üniversite içinde yetkililerden izin almadan görevle ilgili olmayan ilan yapıştırmak veya yazılar
yazmak veya bildiriler dağıtmak veya bunları yaptırmak, yapılması için tahrik ve teşvikte
bulunmak,
t) Siyasal ve ideolojik amaçlar dışında olan boykot, işgal, işi yavaşlatma gibi eylemlere teşebbüs
etmek veya kamu hizmetlerini aksatacak davranışlarda bulunmak,
u) Görevle ilgili resmi belge araç ve gereçleri, laboratuvar malzemesini götuk söylemek veya
konferans, konser, temsil, tören, açık oturum ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
v) Cebir ve şiddet kullanarak görevlileri, öğrencileri işyeri dışına çıkartmak, görev yapılmasına
engel olmak veya öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak.

Görevinden Çekilmiş Sayma
MADDElfr- Görevinden çekilmiş sayma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.
a) Kamu yararına olan demekler dışında, Rektörün yazılı izni olmadan, herhangi bir derneğe üye
olmak, (5.4.1998/23308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)
b) İzinsiz veya geçerli bir mazereti olmaksızın tayin edildiği göreve 15 gün içinde başlamamak,
c) izinsiz veya kurumca kabul edilen mazereti olmaksızın görevi kesintisiz 10 gün terketmek, kısmi
statüde bulunanlar için ise kesintisiz 40 saat veya daha fazla göreve devamsızlık göstermek,
d) Üyesi bulunduğu kurul toplantılarına izinsiz ve özürsüz ard arda iki defa veya bir yıl içerisinde
toplam üç defa katılmamak.

Üniversite Öğretim Mesleğinden Veya Kamu Görevinden Çıkarma
MADDE 11- (07.11.1998/23516) Aşağıdaki disiplin suçlarından (a) bendinde yer alanları
işleyenlere üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası, (b) bendinde yer alanları işleyenlere
kamu görevinden çıkarma cezası verilir. Kamu görevinden çıkarma cezası alanlar üniversite
öğretim mesleğinden de çıkarılmış olurlar.
a) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.

1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu veya diğer kanunlarda yer alan bükümler uyarınca
çalışmalarına yükseköğretim kurum ve üst kuruluşunun yetkili organlarınca izin verilenler hariç,
yükseköğretim kurumlarından başka yerde ücretli veya ücretsiz resmi veya özel bir iş görmek, ek
görev almak veya serbest meslek icra etmek,
2) Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma, sınav gibi öğretim çalışmalarının
yapılmasına engel olmak veya bu maksatla yapılacak hareketlere her ne suretle olursa olsun iştirak
etmek,
3) Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kısmını kaynak belirtmeden
kendi eseri gibi göstermek,
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b) Kamu görevinden çıkarma cezasmı gerektiren fiil ve haller şunlardır.
1) Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirmeye veya ortadan kaldırmaya yönelik
eylem yapmak; ideolojik, siyasi, yıkıcı, bölücü amaçlarla eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri
desteklemek suretiyle kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak; boykot, işgal,
engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak ya da bu amaçlarla toplu olarak göreve
gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek, yardımda bulunmak,
2) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya idolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve
benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları işyerine veya işyerindeki eşya üzerine
yazmak, resmetmek ve asmak, teşhir etmek veya sözlü ideolojik propaganda yapmak;
3) İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı
statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık
göstermek,
4) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerinin verdiği görev veya
emirleri yerine getirmemek,
5) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak,
6) Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve
utanç verici hareketlerde bulunmak,
7) Yetki almadan, gizli belgeleri açıklamak,
8) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
9) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve
davranışlarda bulunmak,
10) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aylan fiilleri işlemek,,
11) Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar da faaliyet yapmak veya yardımda bulunmak,
12) Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte bir disiplin suçuna
üniversite öğrencilerini veya meusuplannı teşvik veya tahrik etmek,
13) Uyuşturucu madde kullanmak,
14) İşyerinde veya bağlı yerlerde, arama, herhangi bir kimsenin eşyasına el koyma, bilerek
postalarını açma ve benzeri eylemleri düzenlemek, başkalarını bu yolda kışkırtmak veya bu gibi
eylemlerde görev almak,
15) Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böjle bir eyleme
katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya yalan delil göstermeye veya suçu yüklenmeye
zorlamak veya zorlamaya kışkırtmak.

Öngörülmemiş Disiplin Suçlan
MADDE 12- Yukanda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve
ağırlıklan itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezalan verilir.

Süre Durdurma Cezasının Uygulanamaması
MADDE 13- Yönetici, öğretim elemanı, memur veya diğer personelin bulunduğu maaş, derece ve
kademesi itibariyle hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanmasının
mümkün olmadığı hallerde, fiilin ağırlık derecesine göre brüt aylıklannın l/4.'ü-l/2'si kesilir ve
tekerrüründe görevlerine son verilir.

Süre Durdurma Cezasının Sonuçlan
MADDE 14- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alan öğretum elemam, yönetici, memur
ve diğer personelin bulunduğu derece ve kademedeki ilerlemesi ceza süresi kadar durdurulmakla
beraber, öğretim elemanının akademik yükselme ve atanması ile ilgili işlemler de ceza süresince
durdurulur ve mecburi bekleme süresinden düşürülür. Memurlar, bu süre içerisinde yanşma sınav
ve seçmelerine giremezler.
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Disiplin Suçunun Tekerrürü
MADDE 15- Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden
silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı
gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulanmasında
bir derece ağır verilir.

İyi Halin Değerlendirilmesi
MADDE 16- Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil
alan yönetici ve öğretim elemanları ile memurlar ve diğer personel için verilecek cezalar da bir
derece hafif olanı uygulanabilir.

BÖLÜM ffl
Disiplin Soruşturması

Soruşturmaya Yetkili Amir:
MADDE 17- Disiplin suçunu soruşturmaya yetkili amir, sıralı disiplin amirleridir. Disiplin Amiri,
disiplin suçu hakkında bizzat veya bilvasıta bilgi sahibi olduğunda, soruşturmayı kendisi
yapabileceği gibi soruşturmacı tayini sureti ile de yaptırtabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanı, üst
kuruluşlar ile bütün yükseköğretim kurumlarının; rektör, bütün üuiversitenin; dekan; bütün
fakültenin; enstitü veya yüksekokul müdürü, bütün enstitü veya yüksekokulun her kademesindeki
görevlilerin disiplin amiri olup, bunlar hakkında resen disiplin soruşturması açabilir veya açtırabilir.
Bölüm Başkanı; anabilim, anasanat, bilim veya sanat dalları başkanları görev alanları ile ilgili
disiplin soruşturma taleplerini en yakın disiplin amirine yaparlar. Bu talep gecikilmeden
uygulamaya konulur: Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların sanığın
akademik unvanına veya daha üst akademik unvana sahip olmaları şarttır. Yöneticiler hakkındaki
soruşturmalarda unvan eşitliği veya üstlüğü aranır.

Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca
soruşt-zrma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı
veya açtırdığı soruşturma dosyası ile birleştirilir.

Rektörler Hakkındaki Soruşturma
MADDE 18- (31.12.1987/19681) Rektörler hakkında soruşturma açılması Yükseköğretim Kurulu
Başkanının karan ile olur. Bu soruşturma Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri tarafından
yapılır. Rektörler hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalan Yükseköğretim Kurulu
Başkanı tarafından verilir. (18.9.1996/22761) Diğer cezalar için Yüksek Disiplin Kurulunun karan
şarttır.

Zamanaşımı
MADDE19- Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyenler hakkında
bu fiil ve hallerin istenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;
a) Uyarma, kınakına; aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay
içinde disiplin soruşturmasına,
b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı takdirde
disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
(4.11.1989/20332) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki
yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
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Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Birarada Yürütülmesi
MADDE 20- Aynı olaydan dolayı yönetici, öğretim elemanı, memur veya diğer görevliler
hakkında ceza. muhakemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını
geciktirmez.
Sanığın Ceza Kanununa göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin ezasının
uygulanmasına engel olmaz.
Disiplin soruşturması veya sonuçlan, ceza soruşturmasını etkilemez.

Yer Değiştirme Etkisi
MADDE 21- Sanığın disiplin suçundan sonra görev yaptığı üst kuruluşu, yükseköğretim kurumunu
veya statüsünü değiştirmiş veya kurumdan ayrılmış olması, suç sırasında bağlı olduğu
yükseköğretim kurumu veya üst kuruluş tarafından disiplin soruşturmasının başlatılmasına,
başlamışsa tamamlatılmasına ve gerektiğinde disiplin cezasının verilmesine engel olmaz.

Soruşturmanın Süresi
MADDE 22- Soruşturmanın soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, soruşturma karan
gecikilmeksizin soruşturmacıya bildirilir. Soruşturmacı, soruşturmayı karann kendisine tebliğinden
itibaren iki ay içerisinde bitirir. Bu süre içerisinde soruşturma bitirilmiyor ise, soruşturmacı,
gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunur. Disiplin amiri, ek süre vermesi halinde, durumu bir üst
disiplin amirine bilgi olarak sunar.

Soruşturmanın Yapılış Şekli
MADDE 23- Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunlan
gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur.
Tutanakta, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış
ise sorulan ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip ile ifade sahibi veya
keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumluiannca imzalanır. İstinabe talimatında,
şahidin hüviyeti, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Sorulacak sorular dikkatle
tespit olunur. Şahide yemin ettirilmesi hususu belirtilir ve yaptınlacak yeminin şekli de yazılır.
Yükseköğretim Kurumlarının bütün personeli veya diğer kamu veya özel kuruluş yetkilileri disiplin
soruşturmacılannın istedikleri hertürlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal
bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımlan yerine getirmeye mecburdurlar.
Bu maddenin 2.fıkrasına aykın hareket edenler veya disiplin soruşturmasını geciktirenler veya buna
sebebiyet verenler hakkında disiplin soruşturması açılır.

Savunma Hakkı
MADDE 24- Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya disiplin
kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya belirtilen bir tarihte
savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Sanığa gönderilen yazıda,
hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede
yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.

Soruşturma Raporu
MADDE 25 Soruşturma sona erince bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya
başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, resmi sıfatı, suç konulan, soruşturmanın safhaları, deliller,
alınan savunma özetlenir. Her suç maddesi ayn ayn tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup
olmadığı tartışılır, uygulanacak ceza teklif edilir. Varsa belge asıl veya suretleri bir dizi pusulasına
bağlanarak rapora eklenir. Rapor gecikilmeden onayı merciine tevdi edilir.
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BÖLÜM IV
Görevden Uzaklaştırma

Tanım
MADDE 26- Görevden uzaklaştırma, devlet kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında
kalmasında sakınca görülecek üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim
elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında alına ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma
tedbiri soruşturmanın herhangi bir safhasında alınabilir.

Yetkililer
MADDE 27- Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır:
a) Atamaya yetkili amirler,
b) (29.11.1995/22478) madde metninden çıkartıldı, (c) bendinin başlığı da(b) olarak
değiştirilmiştir.
b) Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeleri (İnceleme veya soruşturma ile görevli),
(31.12.1987/19681) Rektörlerin görevden uzaklaştınlabilmesi için Yükseköğretim Yürütme
Kurulunun karan şarttır. Bütün görevden uzaklaştırma kararlan atamaya yetkili amirlere ve
Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Görevden Uzaklaştıran Yetkilinin Sorumluluğu
MADDE 28- Görevinden uzaklaştınlanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü
içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya başlamayan; bu işlemi keyfi

olarak veya garaz ya da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer,
hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

Görevden Uzaklaştınlanlann Hak ve Yükümlülüğü
MADDE 29- Görevden uzaklaştırılanlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler
kanunlara öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devarzi ederler.
Bu yönetmeliğin 31. maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının

kesilmiş olan üçte biri .kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki
kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için en az bekleme süresini aşan kısmı, üst
dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak ve akademik yükselme
için gerekli bekleme süresinden sayılmak suretiyle değerlendirilir.

Tedbirin Kaldırılması
MADDE 30- Soruşturma sonunda, üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma
cezası önerilme dışında görevden uzaklaştırma tedbiri 27. maddedeki yetkililerce; Yükseköğretim
Denetleme Kurulu Üyelerince uzaklaştınlanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca derhal
kaldırılır.
Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 28.madde hükmü uygulanır.

Göreve Tekrar Başlatılmanın Zorunlu Olduğu Haller
MADDE 31- Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda yetkili makam
veya mercilerce hakkında üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarılmadan
başka, bir disiplin cezası verilenler ile, ceza kararından evvel haklarındaki disiplin kovuşturması af
ile kaldırılanlar, bu kararların kesinleşmesi üzerine veya tedbirin üç ay sürmesi halinde derhal
göreve iade edilirler.
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Amirin Takdiri
MADDE 32- Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmaya konu olan fiiller, hizmetin devamına
engel olmadığı hallerde 3O.maddede belirtildiği şekilde her zaman kaldırılabilir.

BÖLÜM V

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar
MADDE 33- (29.11.1995/22478) Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır:
a) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalan disiplin amirleri tarafından verilir.
b) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin
kurulunun karan alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından, dekanlar için ise, bu ceza
disiplin amirinin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu karan ile verilir.
c) Görevinden çekilmiş sayma ve yönetim görevinden ayırma cezalan, Disiplin Kurulu karan
alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından, dekanlar için bu cezalar disiplin amirinin teklifi
üzerine Yüksek Disiplin Kurulu karan ile verilir.
d) Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası disiplin amirlerinin bu
yoldaki isteği üzerine, Yüksek Disiplin Kurulu karan ile verilir.

Disiplin Kurulları
MADDE 34- Disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve
yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususlann görüşülmesinde yardımcı doçentler ve kendileri ile
ilgili hususlann görüşülmesinde ilgili üyeler görüşmelere katılamazlar. Bu sebeble Kurulun
teşekkül edememesi halinde bir üst kurul görevlidir. Değişik dereceli kimselerin birarada suç
işlemeleri halinde soruşturma usulü ve görevli disiplin kurulu üst dereceli sanığa göre tayin edilir.

Kurulların Toplanması
MADDE 35- Kurullar, başkanın çağnsı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanırlar.

Kurul Çalışmalannın Düzenlenmesi
MADDE 36- Toplantı gündeminin yapılması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalannın düzenli
yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.

Toplantı Nisabı
MADDE 37- (31.12.1987/19681) Yüksek Disiplin Kurulu olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun
toplantı nisabı ondört, yürütme Kurulunun toplantı nisabı altı kişidir. Diğer disiplin kurullarının
toplantı nisabı kurul üye tamsayısının yandan fazlasıdır.

Raportörlük
MADDE. 38- Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür.
Raportör üye havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç 5 gün içinde tamamlar.

Görüşme Usulü
MADDE 39- Kurulda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir. Kurul
gerek görürse soruşturmacılan da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği
sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.
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Oylama

MADDE 40- Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekle görevlidir.
Çekimser oy kullanılmaz, kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oylamada başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf
çoğunluk sayılır. Karar özeti-üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

Karar
MADDE 41- Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin kurulunun ayn bir ceza tayinine yetkisi yoktur.
Cezayı kabul veya reddeder. Red halinde atamaya yetkili amirler başka bir disiplin cezası vermekte
serbesttirler.

Karar Süresi
MADDE 42- Disiplin amirleri; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın
tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını
bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı
tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.
Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası için disiplin amirleri
tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren azami
altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

Yüksek Disiplin Kurulunun Karar Usulü
MADDE 43- Yüksek Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli
gördüğü takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve hernevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi
almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya
veya yaptırmaya yetkilidir.
Hakkında üniversite öğretim mesleğinden veya memurluktan çıkarma cezası istenenler, sicil
dosyası hariç, soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı
olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptirler.

Kararların Yazılması
MADDE 44- Kararlar, verildikleri tarihten itibaren en geç 15 gün içinde raportörler tarafından
gerekçeli olarak ve oybirliği veya. çoğunlukla verildiği belirtilerek yazılır. Başkan, ve üyeler
tarafından imzalanır. Karşı görüşte olanlar, nedenlerini yazar ve imzalarlar.

Kararların İlgiliye Tebliği
MADDE 45- (31.12.198/19681) Ceza vermeye yetkili amirler tarafından verilen disiplin cezalan
bu amirlerce; disiplin kurullarınca verilen cezalar bu kurulların başkanlıklarınca kararların
imzalarının tamalanmasını izleyen en çok on gün içinde ilgililere tebliğ olunur. Ceza vermeye.
yetkili amirlerce disiplin kurulu kararlarına dayanılarak verilmiş olan cezalarda bu kararlar da
eklenir. Disiplin cezasının tebliği sırasında, itiraz usul ve süresi yazılı olarak hatırlatılır.

BÖLÜM VI
Uygulama ve İtiraz

Uygulama
MADDE 46- Disiplin cezalan verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.
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Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden ay başında uygulanır. Verilen disiplin
cezalan sıralı sicil amirine üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası bütün üniversite
rektörlüklerine, kamu görevinden çıkarma cezası ise aynca Devlet Personel Dairesine bildirilir.

îtiraz
MADDE 47- (18.9.1.996/22761) Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından verilen disiplin
cezalarına karşı itiraz bir üst disiplin amirine veya disiplin kurullarına yapılabilir.
Bu yönetmelikte yer alan disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem
MADDE 48- (10.12.1987/19660) Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin
cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu
süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezalan kesinlesin
İtiraz halinde, itiraz mercileri karan gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri
gibi. Cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde
kararlannı vermek zorundadırlar.
Kaldınlan cezalar sicilden silinir.

Disiplin Cezalannın Bir Süre Sonra Sicilden Silinmesi
MADDE 49- Disiplin cezalan sicile işlenir. Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden
çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptınlmış olanlar uyarma ve kınama cezalannın
uygulanmasından 5 sene, diğer cezalann uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili. Amire
başvurarak, verilmiş olan cezalannın sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.
Ceza alan kişinin, yukanda yazılan süreler içerisindeki davranışlan, bıi isteğini haklı kılacak
nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun, mütalaası

alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

BÖLÜM.VÜ
Çeşitli Hükümler

Kayıtlann Tutulması
MADDE 50- Açılan disiplin soruşturması sahife numaralan önceden konmuş ve sonuna sahife
sayısı kaydedilmiş bir defterin ayn sahifelerine yazılır. Bu deftere soruşturmanın bütün safahatı
işlenir. Defterin tutulmasından genel sekreterler veya sekreterler sorumludur.

Dosya Teslimi
MADDE 51- Disiplin soruşturma dosyasalan, dizi pusulası ile birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi
pusulasının altında teslim eden ve alanın imzalan bulunur.

Yazışma Şekli
MADDE 52- Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi
halinde alınacak imzalı belge dosyada muhafaza edilir. Diğer hususlarda 7201 Sayılı Tebligat
Kanunu hükümleri uygulanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 1 9 5 -

GEÇİCİ MADDE 1- (17.05.1983/18050) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce
işlenmiş bulunan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller hakkında bu konulan düzenleyen ve
daha önce meri olan ceza hükümleri uygulanır.
Bu yönetmeliğin 19. maddesinde disiplin kovuşturmasına başlama ile ilgili zamanaşımı sürelerine
ilişkin hükümler, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce işlenen fiil ve. Hallere uygulanmaz.
Ancak, bu yönetmeliğin yayımından önce işlenmiş fiil ve hallere ilişkin işlemler yayını tarihinden
itibaren 2 yıl içinde sonuçlandırılır.

GEÇtCt MADDE 1- (18.09.1996/22761) Bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten
önce açılmış ve karara bağlanmamış soruşturmalar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(Not: Bu madde 3,18 ve 47. maddelerdeki değişiklikler hakkında meridir.)

GEÇİCİ MADDE 1- (07.11.1998/23516) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen
bir fiil nedeniyle açılıp henüz karara bağlanmamış soruşturmalarda değişildikten önceki hükümler
uygulanır. Ancak bu Yönetmeliğin personel lehine olan hükümleri, daha önee açılıp da henüz
karara bağlanmamış soruşturmalarda uygulanır.

Yürürlük
MADDE 53- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 54- Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

• Bu Yönetmelik 21.8.1982 tarih ve 17789 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.

1. UYGULAMA

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 2000 yılındaki rektörlük seçimleri sonrasında 31.07.2000
tarihinde Prof. Dr. Ferit Bernay'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nca Rektörlüğe atanmasını müteakip,
rektörlük seçimlerinde kendisine oy vermeyen ve özellikle de rektörlüğe atanma işlemini protesto
eden öğretim üyeleri ile bu öğretim üyelerine yakın olduğuna inanılan araştırma görevlileri, başka
bir ifadeyle "yandaş olmayan"lar üzerinde baskı oluşturmak ve taciz etmek maksadıyla "keyfi"
disiplin soruşturmaları açıldığı, disiplin soruşturmalarının, amacı dışında, öğretim üyeleri ve
araştırma görevlilerini korkutmak, yıldırmak ve üniversiteden kaçırtmak saikiyle sistematik bir
yöntem olarak kullanıldığı, öğretim üyeleri ile araştırma görevlilerinin bilimsel araştırmalar yerine
açılan bu soruşturmalara savunma yazmakla ve açmak zorunda kaldıkları davalar nedeniyle uzunca
bir süre mahkemelerde davalarını takip etmek zorunda bırakılarak meşgul edildikleri, işgücü
kaybına, maddi ve manevi zararlara neden olunduğu, soruşturma sürecinin genelde uzun tutularak
personelin psikolojik baskı altına alındığı, gereksiz yere açılan disiplin soruşturmalarının bir
çoğunda soruşturma sonucunda herhangi bir ceza önerilmediği, verilen disiplin cezalarından yargı
organlarının önüne götürülenlerin yaklaşık 3/« ünün mahkemelerce iptal edildiği; buna karşın
yönetimin kendine yakın gördüğü "yandaş" diye nitelendirilen öğretim üyeleri ile araştırma
görevlilerinin disiplin yaptırımını gerektiren bir takım fiilleri karşısında herhangi bir disiplin
soruşturması açılmadığı, suskun kalındığı ya da disiplin soruşturması açılsa bile gerekli disiplin
cezasının verilmediği, verilen disiplin cezalarının da Rektör tarafından kaldırıldığı iddialarıyla ilgili
olarak, söz konusu iddiaların doğruluğunun araştırılması amacıyla Komisyonumuzca Ondokuz
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Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nden Üniversite bünyesinde 2000 ila 2005 yıllan arasında açılan
disiplin soruşturmalarına ilişkin tüm disiplin soruşturma dosyalan ve disiplin soruşturmalarının
kaydedildiği defterler istenilmiştir.

Söz konusu disiplin soruşturmalan ile bu soruşturmalar sonucunda yapılan işlemleri, verilen
cezalan irdelemeden önce disiplin suçlan, disiplin cezalan ve disiplin cezası vermede güdülen esas
amacın ne olması gerektiği hususlarına kısaca değinmekte fayda mülahaza etmekteyiz.

Kurum hizmetlerinin yerine getirilmesine ve kurum düzeninin sağlanmasına yönelik olarak
mevzuat hükümlerinde öngörülen ve ihlali disiplin cezası yaptınmına bağlanan hal ve hareketlerin
işlenmesi halinde disiplin suçu oluşmaktadır.

Disiplin cezası da, kamu hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak, teşkilat
düzenini devam ettirmek, devletin onur, saygınlık ve güvenilirliğini korumak amacıyla kanunla
belirlenmiş memuriyet statüsü dışındaki yasak fiil ve davranışlarda bulunan personel hakkında
uygulanan idari ceza tedbirleri ya da kamu hizmetinin kamu yaranna uygun olarak yürütülebilmesi,
yani iyi, eksiksiz ve verimli işleyebilmesi için bu hizmeti yürütmekle görevli personele idarenin
kamu gücü yetkisine dayanarak uyguladığı idari cezalar olarak tanımlanmaktadır.

Disiplin cezası vermede amaç, kamu hizmetinin etkin, verimli ve sağlıklı bir şekilde
görülmesini sağlayarak, kamu yararının devamlılığını gerçekleştirmek olmalıdır. Danıştay'ın bir
karannda da "disiplin yaptınmlannın amacı, kamu hizmetlerinin sürekli, düzenli ve güvenli
yürütülmesini gerçekleştirmek olduğu kadar, devletin saygınlığım da korumaktır" şeklinde
açıklanmıştır.

Doktrinde disiplinin esas amacının, bireyin olumlu yanını kuvvetlendirmek ve desteklemek
olduğu vurgulanmakta, modern anlayışın korku, korkutma ve baskıya dayanan sert
cezalandırmalarla sağlanan disiplin yerine öğretici, eğitici yönü ağır basan düzeltici disipline yer
verdiği belirtilerek, yöneticilerin disiplin cezası verme yoluna başvururken korkutma yerine
düzeltme, inandırma ve yanlışlann tekrarına engel olma yöntemini benimsemeleri gerektiği ifade
edilmektedir.

Bu açıklamalar ışığında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetimince açılan disiplin
soruşturmalan ile bu soruşturmalar sonucunda yapılan işlemlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

1. SAYISAL BİLGİLER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünde disiplin soruşturma dosyalan ile ilgili bilgiler

bir format içinde istenmiştir. Komisyonumuza iletilen soruşturma dokümanlanna göre 2000 ila
2005 yıllan arasında toplam 309 adet disiplin soruşturmasının bulunduğu bildirilmiştir. Soruşturma
listesinde, yapılmış olan bazı soruşturmalann aşağıda açıklanacağı gibi listelenmediği,
soruşturmalann yargı süreçleri ile ilgili bilgilerin eksik verildiği, diğer bilgilerin de hatalı
kaydedildiği soruşturma dosyalarının tek tek incelenmesi ile tespit edilmiştir.

Yükseköğrenim Kurumlan Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlan Disiplin
Yönetmeliğinin 50. maddesi uyarınca tutulması zorunlu olan ve Komisyonumuzca gönderilmesi
istenen disiplin soruşturmalarına ilişkin kayıt defterleri Rektörlük tarafından gönderilmiş ise de,
yine Rektörlük tarafından Komisyonumuza iletilen soruşturma dökümanlanyla bu bilgilerin uyumlu
olmadığı, değerlerdeki soruşturma sayılarının diğer dökümanlardaki bilgilere göre hayli düşük
olduğu, bu bilgiler karşısında disiplin soruşturmalarının usulüne göre kayıt altına alınmadığı ve
kayıtlann da düzenli tutulmadığı, bu nedenle, soruşturma bilgilerinin derlenmesinde ciddi hatalar
meydana geldiği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, Üniversitenin Komisyonumuza ilettiği soruşturma
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sayıları kesinlik taşımamaktadır. Zira Komisyonumuza iletilen bilgilerle karşılaştırıldığında,
Üniversite tarafından bildirilen soruşturma dosyalan arasında çok sayıda dosyanın bildirilmediği
tespit edilmiştir.

Yargı organları tarafından önceden istenen soruşturma bilgileri ile ilgili olarak Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen resmi yazılarda yer alan bilgiler ile
Komisyonumuza iletilen bilgiler arasında da çok ciddi çelişkiler bulunmaktadır. Yukarda
açıklandığı üzere bu durum soruşturma bilgilerinin usulüne göre ve düzenli kayıt altına
alınmadığını ortaya koymaktadır. Bu düzensiz uygulama nedeniyle adli mercilere eksik ve hatalı
bilgiler iletildiği anlaşılmaktadır. Devlet kurumlan tarafından düzenlenen belgelerin, gerçek
bilgileri içermesi yasal zorunluluktur. Zira resmi belgeler kamu güvenine layık belgelerdir ve bu
resmi kayıtlar esas alınarak bir çok resmi işlem yapılmaktadır. Özellikle adli merciler tarafından
istenen bilgilerin eksik ve hatalı gönderilmesi, yürütülecek adli işlem ve sonucunda verilecek yargı
kararının hatalı oluşmasında etken olmaktadır. Komisyonumuza iletilen disiplin soruşturma
bilgilerinin, gönderilen dosalarda yer alan evraklarla da zaman zaman uyum göstermediği tespit
edilmiştir. Eksik ve hatalı bilgiler esas alınarak yapılacak istatistikler esas olarak doğru bilgi
edinilmesini de engellemektedir.

Soruşturma sayılan ile ilgili bilgilerin sunumunda kullanılan yönteme göre soruşturma
sayısı 309 olarak gözükmektedir. Sunum yöntemi Komisyonumuzun bilgi isteme yöntemine
uygundur. Ancak, konunun daha anlaşılır olması bakımında iletilen bilgilerin soruşturma açılan kişi
bazında değerlendirilmesi halinde toplam soruşturma sayısı 491 olmaktadır, örneğin; 142 numaralı
satırda bildirilen soruşturmanın sayısı sadece 1 olarak gösterilirken, soruşturulan kişi sayısının 108
olduğu görülecektir. Yani bu soruşturma aslında 108 ayrı kişiye açılmış, aralarındaki maddi
bağlantı nedeniyle tek bir soruşturma işlemi olarak düzenlenmiş olsa da, disiplin cezasının şahsiliği
ilkesinden hareketle aralarında usuli birlik bulunan 108 ayn soruşturma olarak kabul edilmesi
gerekir, Buna göre Üniversite tarafından gönderilen belgeler analiz edildiğinde açılmış soruşturma
sayılanımı toplam 491 adet olduğu görülecektir.

Bu sayılara üniversite tarafından bildirilmeyen, ancak ilgililerince ya da üniversitenin
gönderdiği diğer kaynaklardan, tesbit edilen disiplin soruşturma dosyalan dahil değildir. Bu durum
kayıtların düzensiz tutulmasından kaynaklanmış olabileceği gibi, üniversite yönetiminin
soruşturma sayılarının düşük gösterilmesi gibi bir amaç taşımasından da kaynaklanmış olabilir.
Dolayısıyla 2000-2005 yıllan arasında açılan toplam disiplin soruşturması sayısının 491'den daha
fazla olduğu açıktır. Üniversite tarafından gizlenen soruşturmalann bir kısmını içeren liste ekli
tabloda gösterilmiştir.

Özellikle Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen bir davada Mahkemeye
bildirilen soruşturma listesi ile Komisyonumuza bildirilen soruşturma listesi arasında açık çelişkiler
bulunmaktadır. Komisyonumuza bildirilen listede yer alan bir çok soruşturmanın, Mahkemeye
bildirilmediği anlaşılmaktadır. Adli mercileri yanıltan bu bildirim suç niteliğindedir. Diğer yandan
adli mercilere bildirilen soruşturmalardan bazılarının da Komisyonumuza bildirilen listede
bulunmadığı görülmüştür. Komisyonumuza yanlış bilgi verilmesinin de suç olduğu açıktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Araştırma Komisyonuna gönderilen
soruşturma listesi ve ilgili dosyalarda soruşturmanın sonuçlan hususunda da yanlış bilgiler
verilmiştir, örnek olarak; Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Kaplan hakkında "Gizli
belgeleri ele geçirmek yoluyla Cem Kopuz hakkında şikayette bulunmak" iddiası ile açılan ve Prof.
Dr. Musa Kazım Onar tarafından yürütülen soruşturma neticesinde "uyarma cezası" verildiği
Üniversite tarafından verilen bilgilerde mevcuttur. Ancak, sonrasında gelişen aşamalar hakkında
Üniversite tarafından gönderilen soruşturma listesi ve dosyalarında bir bilgiye rastlanamamıştır.
Ancak, Dr. Kaplan'in Araştırma Komisyonuna verdiği bilgi ve belgeler incelendiğinde cezasının
Samsun idare Mahkemesinin 2004/2078 sayılı karan ile iptal edildiği anlaşılmıştır.
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Raporun bundan sonraki kısımlarında verilen istatistiki bilgiler Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Soruşturma Komisyonuna iletilen soruşturma dokümanları esas
alınarak belirlenen rakamsal verilerden ibarettir.

2. SORUŞTURMALARDA VERİLEN CEZALAR HAKKINDA İSTATİSTİKİ
VERİLER

Komisyonumuza Üniversite tarafından verilen bilgiler sağlıklı olmamakla birlikte, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi yönetimince yapılan disiplin soruşturmalarının yıllar itibarıyla
karşılaştırılmasında; 2000 yılında 31.07.2000 tarihinde Prof. Dr. Ferit Bemay'ın Rektörlüğe
atanmasından önceki (7) aylık dönemde toplam (12) adet disiplin soruşturması açıldığı ve
bunlardan sadece (3) adedinin öğretim üyeleri hakkında olduğu; buna karşın aynı yılın geriye kalan
(5) aylık döneminde ise (21) adet soruşturma açıldığı ve bunlardan (13) adedinin öğretim üyeleri
hakkında olduğu, bu sayılara Prof. Dr. Bernay'ın rektörlüğe atanması işlemini protesto eden (108)
öğretim üyesi hakkında açılan soruşturmalar da dahil edildiğinde bu (7) aylık dönemdeki
soruşturma sayısının (129) adet olduğu dikkat çekici bulunmuştur. Takip eden yıllara gelince;

2001 yılında açılan soruşturma sayısının (88), 2002 yılında açılan soruşturma sayısının
(118), 2003 yılında açılan soruşturma sayısının (59), 2004 yılında açılan soruşturma sayısının (57)
olduğu tespit edilmiş ve yıllar itibarıyla bakıldığında soruşturma sayısında gittikçe azalma olduğu
ilginç bulunmuştur.

Gönderilen bilgilere göre toplamda bakıldığında ise, açılan disiplin soruşturmalarından 144
adedinin idari personel ve geçici işçiler, 347 adedinin ise akademik personel hakkında açıldığı,
soruşturma açılan akademik personelin unvanlarının; 2 okutman 43 öğretim görevlisi, 31 araştırma
görevlisi, 53 yardımcı doçent, 34 doçent ve 76 profesör şeklinde olduğu (bu sayılara 108 öğretim
üyesi hakkında izinsiz yürüyüş yapmak iddiası ile açılan soruşturmaların verileri dahil değildir),
Üniversite yönetimi tarafından yapılan soruşturmaların %71'inin öğretim elemanları hakkında
açıldığı ve bunların da büyük bir bölümünü Rektörlük seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olan
öğretim üyelerinin (profesör, doçent ve yardımcı doçent) oluşturduğu görülmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Araştırma Komisyonuna iletilen
soruşturma dokümanlarına göre yürütülen 491 soruşturmadan 238 (%48,4) tanesinde ceza
önerilmemiş ya da verilmemiştir. 9 soruşturmada (%1,8) konunun zaman aşımına uğradığı gerekçe
gösterilerek ceza verilememiştir.

Bu bilgilerden, disiplin soruşturmalarının kurum içi disiplini sağlama amacından
uzaklaşmak suretiyle üniversite personeli üzerinde bir psikolojik baskı yaratmak, üniversite
personelini sürekli bir ceza tehdidi altında tutmak amacım taşıdığı anlaşılmaktadır.

Ceza verilen soruşturma sayısı 253 olup (%52), bunlardan 19 tanesi dava konusu
edilemeyecek olan "Sözlü Uyan" cezası şeklindedir. Disiplin cezalarından 83 tanesi aleyhine ise
ceza verilen kişi tarafından yargı yoluna başvurulmamıştır. 92 disiplin cezası işleminin 28'i
aleyhine açılan dava reddedilmiş, yani verilen ceza yargı organları tarafından uygun görülmüştür.
63'ü ise (%70) yargı karan ile iptal edilmiştir. Bu verilere göre üniversite yönetimi tarafından
verilen cezaların 2/3'ünden fazlası yargı tarafından iptal edilmiştir. Ancak, %30'u hukuka uygun
bulunmuştur.

Hukuka aykırı işlemler nedeniyle ciddi devlet zararı oluşmaktadır. Ayrıca hukuka aykırı
işlemler nedeniyle muhatap personelin kişilik haklarına dönük ciddi bir ihlal bulunmaktadır. Haksız
olarak suçlu ilan edilen personelin içine itildiği psikolojik baskı nedeniyle verimliliğinin düşeceği
de kuşkusuzdur.

İdari personel hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları nedeniyle 110 soruşturmada
değişik cezalar verilmiştir. Ancak, idari personel sadece 16 ceza aleyhine yargı yoluna
başvurmuştur. Kalan 93 kişi ise yargı yoluna başvurmamıştır. Yargıya başvuranların oranı % 15
civarındadır. Mahkeme 16 davanın 4'ünde idari personel aleyhine, 12'sinde ise Ondokuz
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MayısÜniversitesi aleylune karar vermiştir. Başka bir ifade ile idari personel tarafından disiplin
cezaları aleyhine açılan davaların %75'i üniversite aleyhine sonuçlanmıştır.

Akademik personele 143 soruşturmada değişik cezalar verilmiştir. Akademik personel (75)
cezayı yargıya taşımış, geri kalan (68) ceza, cezanın mahiyeti nedeniyle ya da ceza verilenin
müracaat etmemesi nedeniyle dava konusu olmamıştır. Yargılama sonucunda 51 (%68) disiplin
cezası iptal edilirken 24 (%32) tanesi onanmıştır. Başka bir ifade ile üniversite idaresi davaların
2/3'sini kaybetmiştir. Akademik personele verilen cezalardan 6'sı Rektörlük, 5'i ise YÖK
tarafından kaldırılmıştır.

Bu tespitler, Rektörlük tarafından Komisyonumuza iletilen bilgi ve dokümanlardan elde
edilmiştir. Komisyonumuza iletilmeyen bilgilerin de bulunduğu dikkate alındığında, sayı ve
oranların değişebileceği şüphesizdir.

3. DİSİPLİN SORUŞTURMALARIYLA İLGİLİ İDDİALAR ve TESPİTLER

a) BİR KISIM ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA YAPILAN DİSİPLİN
SORUŞTURMALARI SONUCUNDA VERİLEN CEZALARIN YÖNETİM TARAFINDAN
KALDIRILDIĞI, BUNA KARŞIN BAZI ÖĞRETİM ÜYELERİNİN DE
SORUŞTURMALARLA TACİZ EDİLDİĞİ İDDİA EDİLMEKTEDİR;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından Komisyonumuza gönderilen disiplin soruşturmaları
listesine göre; Memur Hülya Karataş, Öğr. Gör. Gülsen Sucu, Prof. Dr. Gülten Tunalı, Prof. Dr.
Hasan Bağcı, Prof. Dr. Mehmet Elbistan (2 ceza) ve Yrd. Doç. Dr. Nurten Kara'ya soruşturmacı
tarafından önerilen ve ilgili kurullar tarafından verilen cezaların Rektörlük tarafından kaldırıldığı
anlaşılmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından Araştırma Komisyonuna gönderilen listede Prof. Dr.
Gülten Tunalı hakkında Musa Kazım Onar'm şikayeti nedeniyle Prof. Dr. Cemil Çelik tarafından
yürütülen soruşturma ile "kınama cezası" verildiği, ancak, bu cezanın Rektörlük tarafından
kaldırıldığı bilgisi aktarılmıştır. Soruşturma dosyalan incelendiğinde durumun tamamen farklı
olduğu tespit edilmiştir. Prof. Dr. Cemil Çelik, Gülten Tunalı ve Musa Kazım Onar hakkında
soruşturma yürütmüştür. Ancak, Dr. Tunalı'ya bir ceza önerilmezken, Dr. Onar'a kınama cezası
önerilmiştir. Prof. Dr. Musa Kazım Onar'a verilen Kınama cezası da Rektörlük makamı tarafından
kaldırılmıştır. Prof. Dr. Musa Kazım Onar'ın cezasının iptal edilmesi bildirilmemiştir. Soruşturma
dosyalan incelendiğinde; cezası Rektörlük tarafından kaldırılan Dr. Onar'ın 12 soruşturmada
soruşturmacı olarak görev yaptığı görülmüştür. Prof. Dr. Musa Kazım Onar tarafından yürütülen
soruşturmaların 3'ünde ceza verilmemiş, 1 tanesi devam etmekte, 1 tanesinde isnat edilen suç
zaman aşımına uğramış ve 7 tanesinde ise ceza verilmiştir. Prof. Dr. Musa Kazım Onar tarafından
önerilen cezalar 2 adet kademe ilerlemesinin durdurulması, 2 adet yönetim görevinden ayırma, 2
adet maaş kesme ve 1 kınama cezasından ibarettir. Bu cezaların önemli bir kısmının oldukça ağır
cezalar olduğu dikkat çekmektedir. Ancak, cezaya çarptmlan öğretim üyelerinin tümü cezayı
yargıya götürmüş ve verilen cezaların 5 tanesi yargı tarafından iptal edilmiştir.

Diğer taraftan, Samsun Sağlık Yüksekokulu öğretim görevlisi Gülsen Sucu'nun, soruşturma
dosyasındaki bilgilerden anlaşıldığı üzere, bir müdür yardımcısına fiili saldırıda bulunduğu ve
şahitler huzurunda ağır şekilde hakaret ettiği tespit edilmiş olup, yapılan disiplin soruşturması
neticesinde "kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" verildiği, ancak, bu cezanın da üniversite
disiplin kurulunda görüşülerek oy çokluğu ile "kınama cezası"na çevrildiği,

Memur Hülya Karataş ile H. Tahsin Çakıroğlu arasında meydana gelen tartışma nedeniyle
her iki tarafın da kınama cezasına çarptırıldığı, Hülya Karataş'ın cezasının Rektörlük Disiplin
Kurulu tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kaldırıldığı,

Prof. Dr. Gülsen ökten'in şikayeti nedeniyle yürütülen soruşturma neticesinde Prof. Dr.
Hasan Bagcı'ya "yönetim görevinden ayırma cezası", Doç. Dr. Mehmet Elbistan ve Yrd. Doç. Dr.
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Nurten Kara'ya ise "kınama cezası" verildiği, Prof. Dr. Hasan Bağcı'mn yönetim görevinden
ayırma cezasının Fakülte Disiplin Kurulu tarafından "kınama cezası"na çevrildiği, daha sonra da
adı geçen her üç öğretim üyesinin de kınama cezalarının Üniversite Disiplin Kurulu tarafmdan
herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin kaldırıldığı,

Rektörlük tarafından cezası kaldırılan Prof. Dr. Hasan Bağcı'mn aynı zamanda Merzifon
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atandığı ve bir çok soruşturmada soruşturmacı olarak
görev verildiği, Üniversite tarafindan gönderilen belgeler doğrultusunda Prof. Dr. Hasan Bağcı'mn
9 soruşturmada soruşturmacı olarak görev yaptığının tespit edildiği, Dr. Bağcı'nın bu
soruşturmalardan 2 tanesinde soruştumlana ceza önermediği, 7 tanesinde muhtelif cezalar önerdiği,
bu önerilere uygun cezalar verildiği, verilen cezaların soruşturulanlar tarafından yargıya
götürüldüğü ve bu cezalardan sadece iki tanesinin yargı mercileri tarafından isabetli bulunduğu,

Dr. Nurten Kara'nın öğretim görevlisi iken, jüri raporları ve fakülte yönetim kurulu karan
olumsuz olmasına rağmen Rektörlük tarafından yardımcı doçent kadrosuna atandığı,

Dr. Mehmet Elbistan'ın ise birçok kişi profesör kadrosuna yükselmeyi beklerken, kadrosu
ilan edilerek profesörlük kadrosuna ataması yapılan kimselerden olduğu, daha sonraki gelişen
aşamalarda Dr. Elbistan hakkında çeşitli işlemler tesis edilmiş ise de, belirli bir aşamaya kadar
yönetimle ilişkilerin iyi olduğu bu dönemde emsallerine göre koruma altında tutulduğu,

Rektörlük tarafından ceza kaldırma işleminden sonra Dr. Elbistan hakkında Prof. Dr.
Süleyman Kaplan tarafından "Senin alnını karışlarım" diyerek tehdit edildiği iddiasıyla YÖK'e
şikayette bulunulduğu, YÖK Denetleme Kurulu tarafmdan yürütülen soruşturma sonucunda YÖK
Denetleme Kurulu Üyeleri tarafmdan hazırlanan müşterek rapora göre, Dr. Elbistan'a kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesinin talep edildiği,

Bıi nedenlerle Mehmet ELBİSTAN:m eylemleri Yûkseköûretim
Kurumlan Yönetici, öğretim tanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Md.
9/1'de belirlenen "Amirine, maiyetindekiler iş arkadaşları veya iş sahiplerine .
hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek" saçıma uyduğundan "Kademe
İlerlemesinin Durdurulması" cezası ile cezalandırılması düşünülmüştür.

Yüksek takdirlerinize arz ederiz.

Prof.Dr. Zafer GÖREN Polat YALÇINER

YDK ÜYESİ YDK ÜYESİ

Bu rapor üzerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılarak dosyanın, atamaya yetkili
amir ve dolayısıyla söz konusu suç bakımından disiplin amiri durumunda bulunan üniversite
rektörlüğüne gönderildiği ve Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca da konunun Tıp Fakültesi Disiplin

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 201 —

Kurulu'na götürüldüğü, YÖK Denetleme Kurulu Üyeleri tarafından yapılan soruşturmaya ve ceza
önerisine rağmen disiplin cezası verilmemesine karar verildiği,

TIP FAKÜLTESİ
DİSİPLİN KURULU TUTANAĞI

(20.02.2003)
OM0 Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Gülsen OKTEN İn YOK

Başkanlığına verdiği şikayet dilekçesinde Doç. Dr. Mehmet ELBİSTAN1 in yine aynı

fakültenin öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Süleyman KAPLAN ve Yrd. Doç. Dr. Ersan

ODACI' ya tehdit ve hakaret et8flW iddia etmesi Özerine YOK Başkanlığının

onayıyla Yükseköğretim Denetleme Kurulunca yapılan soruşturma neticesinde,

"Yükseköğretim Kurumları Yönetici. Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin

Yönetmeior nin 8(1) maddesi uyarınca Doç. Dr. Mehmet ELBİSTAN' m "Kademe

İlerlemesinin Durdurulması* cezası İle oezalandmfcnattnın önerildiğinin bildirilmesi

Üzerine ceza önerisi Dekanlığımızca Doç. Dr. Mehmet ELBİSTAN' a 04.02.2003

tarihinde tebBğ ediBp, son savunmasının alınmasını takfcen Fakültemiz Disiplin

Kurulu Oyesi Prof. Dr. Kuddusi CENGİZ 'raportör- olarak görevlendirilmiştir.

20.02.2003 tarihinde toplanan fakülte dtelpBn kumlunda raportörün dosyayı takdim

edip "İsnat edilen disiplin sucunun tflm unsurlarıyla ortaya konulmuş

olmadığından Doç Dr. Mthmet ELBİSTAN' in kademe ilerlemesinin

durdurulması cezası İle cezalandınlmasırun hukuka uygun olmayacağını"

belirtmesi Özerine soruşturma dosyası ve Önerilen ceza tartışmaya açılmış, yapılan

tartışmalardan sonra Doç. Dr. Mehmet ELBİSTAN İçin soruşturma dosyasında

Önerden "kadem* lleriemeelnin durdurulması" cezasının verilmesi oybirliği İle

reddedilmiştir. 20.02.2003

Prof. Dr. Fulya TANYERİ (Dekan) Prof. Dr. Kuddusi Carigfe
(Raportör)

Prof. Dr.AliNaklULUSOf Prof. Dr. Yılda PEKŞEN
(İzinli)

İsf/tf. I" \ *d- . l * 1
Doç. Dr. ArtfONDER^Mİ ^ / ' L / A . D09. Dr. SencarBARIŞ
^ (Kat.ln«l.)V.V^ / " ' V ^

Daha sonraki süreçte ise, YÖK tarafından yürütülen soruşturma sırasında Prof. Dr.
Süleyman Kaplan'ın Doç. Dr. Mehmet Elbistan ile ilgili YÖK'e sunmuş olduğu bazı belgeler
nedeniyle Dr. Kaplan hakkında "gizli evraklara ulaşarak resmi mercilere ilettiği" gerekçesi ile
Rektörlük makamı tarafmdan disiplin soruşturması başlatıldığı, soruşturmacı Prof. Dr. Musa Kazım
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Onar tarafından Prof. Dr. Süleyman Kaplan'a "kademe ilerlemesinin durdurulması cezası"
önerildiği, Tıp Fakültesi Dekanlığı Disiplin Kurulunun da önerilen cezayı "kınama cezası"na
çevirdiği, halbuki, yukarıda da değinildiği üzere YÖK tarafından Dr. Elbistan hakkında "kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası" önerildiği halde Dr. Elbistan'a herhangi bir ceza verilmediği,
Dr. Kaplan'm cezayı idari yargıya taşıması neticesinde verilen cezanın mahkeme tarafından iptal
edildiği (Samsun İdare Mahkemesi 2004/2078 sayılı karan) anlaşılmakta olup,

Görüleceği üzere, Doç. Dr. Mehmet Elbistan'a verilen cezaların Rektörlük makamı
tarafından hiçbir gerekçe göstermeksizin affedildiği, o tarih itibariyle Dr. Elbistan ile aralarında
ihtilaf bulunan kimselerin hukuka aykırı bir şekilde cezalandırılarak öğretim üyeleri üzerinde baskı
kurulmaya ve gözdağı verilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.

Prof. Dr. Süleyman Kaplan'm Doç. Dr. Mehmet Elbistan'ı şikayeti nedeniyle YÖK
tarafından açılan soruşturmada tanık olarak Yrd. Doç. Dr. Ersan Odacı'nın 20.05.2002 tarihinde
ifade verdiği, daha sonraki aşamada ise, söz konusu soruşturmada tanık olarak ifade veren Yrd.
Doç. Dr. Ersan Odacı'ya 09.09.2002 tarihli bir yazı ile Rektörlük makamı tarafından ek ders ücret
beyanında usulsüzlük yaptığı iddiası ile soruşturma açıldığı ve soruşturmacı olarak da Doç. Dr.
Mehmet Elbistan'ın tayin edildiği, Dr. Elbistan'ın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu Karan ile bilahare
görevine son verilmesi nedeniyle soruşturmanın bir başka öğretim üyesi tarafından devam ettirildiği
ve Dr. Odacı'nın gerçek dışı bir beyanının olmadığının ortaya çıktığı (Ek ders ücreti beyanında
usulsüzlük yapılması hususlanyla ilgili soruşturmalara aynca değinilecektir),

Yine, Dr. Ersan Odacı ve Prof.Dr. Süleyman Kaplan hakkında başka bir kişinin yapıp
yürüttüğü bir tezden çıkarılan bir makaleye katkılan olmadığı halde isimlerinin yazıldığı ve haksız
menfaat temin ettikleri iddiasıyla, tez sahibinin bu konularda bir başvurusu olmadığı ve aksi
yöndeki ifadelerine rağmen açılan soruşturmada, bu defa da Rektörlük tarafından Mehmet Elbistan
ile birlikte cezası kaldırılan diğer öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan Bağcı'nın soruşturmacı olarak
tayin edildiği, Prof. Dr. Hasan Bağcı'nın, Dr. Ersan Odacı ve Dr. Süleyman Kaplan hakkında
yürüttüğü disiplin soruşturmasında Dr. Odacı'ya "kınama cezası", Dr. Kaplan'a ise "uyarma
cezası" verildiği, her iki cezanın da Samsun İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği (Samsun
İdare Mahkemesi 2004/1705 ve 2004/1392 sayılı kararlan),

Aralık 2003'te Ondokuz Mayıs Üniversitesince Dr. Ersan Odacı'nın "bilimsel açıdan
yetersizliği" gerekçe gösterilerek yeniden atamasının yapılmadığı, yardımcı doçentlik için yetersiz
sayılan Dr. Ersan Odacı'nın bu sırada doçentlik eser değerlendirmesinde başanlı bulunduğu ve
bilahare, mahkemece yardımcı doçentlik görevine yeniden atanmaması işleminin iptaline karar
verildiği (Samsun İdare Mahkemesi 2004/1037 sayılı kararı),

Temmuz 2004'te Prof. Dr. Süleyman Kaplan'm sicilinin olumsuz düzenlendiği, Samsun
İdare Mahkemesinin E.2004/1886 nolu dosyasında görülen davada, Dr. Kaplan'm sicilinin olumsuz
verilme işleminin iptal edildiği, görülebileceği üzere; yönetimce Doç. Dr. Mehmet Elbistan ve Prof.
Dr. Hasan Bağcı koruma altına alınırken, karşılannda yer alan Dr. Odacı ve Dr. Kaplan'm
yıldınlması için sistematik olarak kamu yetkilerinin kötüye kullanıldığı kanısına vanlmıştır.
(Gelişen süreçte Dr. Elbistan ile de bir noktadan sonra yönetim arasındaki ilişkiler bozulmuş ise de,
bu durum önceki dönemde yetkilerin kötüye kullanıldığı yolundaki kanaatimizi değiştirmeyecektir.)

Bu tür uygulamalar, alınan kararlarda keyfi davranıldığı yolundaki iddiaları destekler
niteliktedir.

b) ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜ TARAFINDAN BAZI KİMSELER HAKKINDA
SİSTEMATİK HUKUKA AYKIRI İŞLEMLER YAPILDIĞI İDDİA EDİLMEKTEDİR;

İdari yargı kararlan ile iptal edilen bir çok idari tasarrufa maruz kalan Doç.Dr. Ömer Kuru
hakkında yürütülen "Devlete ait mallan izinsiz kurum dışına çıkartmak" iddiası ile açılan
soruşturmada, Doç. Dr. Ömer Kuru'ya önerilen "memuriyetten men cezası" bu duruma bir örnektir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan soruşturmada Dr. Kuru'nun "kamu
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görevinden çıkanlma cezası" ile cezalandırılması önerisi ile dosyasının YÖK Yüksek Disiplin
Kuruluna gönderildiği, Yüksek Disiplin Kurulunca yapılmış olan inceleme neticesinde Doç. Dr.
Ömer Kuru'ya isnat edilen fiilin sübuta ermediği, üniversiteye zimmetli herhangi bir eşyayı kurum
dışına çıkarttığına ilişkin belge ve delil bulunmadığı, bu nedenle suç unsurlarının oluşmadığı
tespitleri ile "kamu görevinden çıkanlma cezası"na dair teklifin 26.6.2002 tarihinde oybirliği ile
reddedildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Şahin, Av. Yaşar Baş, Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut, Doç.
Dr. Memduh Erkin, Av. Azize Ekinci ve Prof. Dr. Sait Bilgiç'e Ondokuz Mayıs Üniversitesince
verilen bazı cezaların da YÖK tarafından kaldırıldığı görülmüştür.

- Doç. Dr. Ömer Kuru, Komisyonumuza bilgi vermiş, başından geçenleri ve
yaşadıklarını şu şekilde ifade etmiştir;

"... rektörlük emir ve talimatlarını yerine getirmemekten dolayı hakkımda bir soruşturma
başladı. Böylece, bütün öğrencilik ve memuriyet hayatımda ilk defa soruşturmayla tanışmış
oldum... Bu soruşturma neticesinde, bütün itirazlarıma rağmen, yasal dayanaklarım sunmama
rağmen, üniversite yönetim kurulu, rektörün onayıyla, bana, yönetim görevinden ayırma cezası
verdi; yani, beni, o bölümün anabilim dalı başkanlığı görevinden aldı. Halbuki, üniversitelerde,
akademik teşkilatlanma yönetmeliğine göre, herkes atandığı usulle görevinden alınır. İdarî hukukta
da böyle olduğunu, daha sonraki soruşturmalar neticesinde öğrendim ben. Beni görevden almaya
yetkili kurum tıp fakültesinin disiplin kuruluydu; çünkü, ben tıp fakültesinin öğretim üyesiydim ve
ayrıca, bunu dekanın onaylaması gerekiyordu. Bu şekilde, itiraz hakkımı kullandım ben. İtiraz
hakkımı kullanınca, idare mahkemesi, oybirliğiyle, bu dediğim gerekçeler üzerinden benim göreve
iademe karar verdi; ... yani, üniversitenin yaptığı işlemi iptal etti. Bunun üzerine, ben, bir
dilekçeyle dekanlığa başvurdum. Mahkeme kararını da ekinde sunarak; dedim ki: Türkiye
Cumhuriyeti bir anayasa devletidir, hukuk devletidir. Yargı kararları gecikmeksizin uygulanmalıdır
şeklinde bir dilekçeyle, bunu, dekanlığa ifade ettim. Dekan, o karar neticesinde, beni yeniden
görevime atadı 27 Kasım 2001 'de; ancak, atadıktan sonra, dekanın da başına gelmeyen kalmadı.
Dekana da, bu sefer, beni göreve atadığı için soruşturma açtılar...

Dekan, Prof. Dr. Kayhan Özkan 'di. Ona da bir ceza verdiler; onu da mahkeme iptal etti;
fakat, başlangıçta da ifade ettiğim gibi, benim soruşturma dönemim başlamış oldu... Bu sefer, tabiî,
bu mahkeme safahatı uzun sürdüğü için, bu odayı boşaltma şeyi hızlanmaya başladı. Ben
mahkemedeyim yönetim görevinden ayrıldığım için, diğer arkadaşı getirdiler anabilim dalı
başkanlığına, benden sonra o arkadaş geldiği için ve odayı boşaltmamı istediler. Odayı boşalttım.
Boşaltmadan önce, tıp fakültesi dekan yardımcısı, hastane başhekim yardımcısı, ayniyat saymam ve
anabilim dalı başkanının eşliğinde odada bir tespit tutanağı tutuldu. Dedik ki, şu eşyalar benimdir,
şu eşyalar üniversitenindir şeklinde bir tutanak tutuldu ve daha sonra süre istedim; ... Ondan
sonra, boşalttım. Ben, artık, rahata erdim zannediyorum, burayı boşalttım derken, bu sefer de, o
kadar ilginç bir şeyden soruşturma açıldı ki, tabiî, benim için çok yıpratıcı bir süreç oldu. Şöyleydi
aynen soruşturmanın şeyi: "Üniversitede, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine ait büro
malzemelerini zimmetine geçirmekten soruşturma açıldı. " ... İşte, birtakım, masa, sandalye, koltuk
vesaire. Bu eşyaları zimmetime geçirmekten dolayı soruşturma açıldı. Rektörlüğe dilekçeyle
başvurdum. Dedim ki; benim üzerime kayıtlı olan demişbaş listesi nedir; yani, ben, hangi eşyaları
acaba zimmetime geçirmiş oluyorum, devlete ait. Hiçbir cevap verilmedi. Bir hafta sonra tekrar bir
dilekçe verdim. Dedim ki, dilekçe vermeme rağmen, bana bir cevap verilmedi, ortada birtakım
dedikodular dolaşıyor; yani, bir soruşturma açıldı, sağlıklı bilgi alamıyorum, nedir filan. Hiçbir
cevap yok ... Soruşturma kurulu filan deyince, hani, korkuyorsunuz, acaba nedir filan. Bilgi
alamıyorsunuz... Sonuçta, soruşturma kurulu başkam bana bir fatura gönderdi; dedi ki: "Siz,
ayniyat saymanlığında demirbaşta kayıtlı olan şu koltuk takımını aldınız ve götürdünüz." Aldım,
baktım faturaya, Rocke İlaç Firmasının bir faturası. Önce halırlayamamıştım; sonra, hatırladım.
Doğru, asistan odasının tefrişi için Roche İlaç Firması bize yardımcı olmuştu. Yukarıda asistanlar
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nöbet tutarken, burada tıp camiasından hocalarım var, gayet yakından bileceklerdir, asistanların
istirahat anlarını değerlendirmeleri için, yatmaları için, işte, kanepe, koltuk takımı diye bir şey,
orada duruyor; yani, asistan odasında duruyor. Bunu ifade ettim; dedim ki: Bu bahsetmiş
olduğunuz koltuk takımı buradadır; yani, bu, bir yere gitmiş, götürülmüş filan değildir. Hiç cevap
gelmedi bana. Bana YÖK Yüksek Disiplin Kurulundan hiç unutmam mümkün değil bir telefon geldi,
dediler ki; sizin için kamu görevinden ihraç cezası talep ediliyor; siz, hiç gelmiyorsunuz,
gitmiyorsunuz, dosyanıza bakmıyorsunuz, şu tarihte de yüksek disiplin kurulu mevzuu görüşecek
filan deyince, tabiî, bizi aldı bir telaş. Koltuğun orada olduğunu ispat edemiyoruz; yani, kolluk
duruyor; ama, hayır, aldın diyorlar. Sonuçta, size belki inandırıcı gelmeyebilir; ama, asliye hukuk
mahkemesine müracaat ettim. Dedim ki, burada bir koltuk var; ben, bunu, soruşturma kuruluna
gösteremiyorum. Geliyorlar, gidiyorlar, üç tane profesörden oluşan heyet, koltuğun, bir türlü,
orada olduğunu tespit edemiyorlar.

... 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, burada, bir tespit yaptı. Geldi mahkeme hâkimi, koltuğu
bağışlayan firmanın temsilcisi geldi, asistanlar, korka, çekine geldiler; çünkü, asistan olarak,
araştırma görevlisi olarak sözleşmeli personelsiniz, ben de soruşturma geçiriyorum devamlı.
Geldiler, dediler ki, evet, bu koltuk buraya alınmıştır, burada durmaktadır, herhangi bir yere
taşınmamıştır, bizim kullanmamız için, istirahatımız için kullanılmaktadır diye tespit edildi,
fotoğrafı çekildi, mühürlendi, onaylandı, bu şekilde, dosyaya girdi.

...Ve ben, asliye hukuk mahkemesinin tespit tutanağı sayesinde YÖK'e gittiğimde, son an,
ifade etmek şeyini buldum, gösterdim bunu. Çok sağ olsun, o zamanki dekan yardımcımız da geldi,
dedi ki: oda boşaltılırken tespit tutanağı tuttuk. Ömer Bey kendisine ait olan eşyaları gösterdi,
ayniyat saymanı da yanımızdaydı, o da baktı, kontrol etti, üniversiteye ait herhangi bir şey yoktu
diye şey yaptı, bunları da gösterdikten sonra, yüksek disiplin kurulu, oy birliğiyle, aynen şu ifadeyi
kullanarak; diyor ki: "Soruşturmayla ilgili -onu okumak istiyorum, çok önemli çünkü benim için-
hiçbir bilgi, belge, delil olmadığından, yani, hiçbir bilgi, belge, delil olmadığından üniversitenin
önerdiği cezanın reddine oybirliğiyle karar verdi."... inanabiliyor musunuz, kamu görevinden
ihraç; yani, üniversite öğretim mesleğinden de değil, kamu görevinden ihraç cezası öneriliyordu; o
reddedildi.

Ben, rahat ettim zannederken, bu sefer, savcılıktan bir yazı geldi. Üniversite, aynı zamanda
beni Cumhuriyet başsavcılığına ihbar etmiş, demiş ki, aynen, hırsızlık yapmıştır. Üniversiteye ait
koltuk takımını götürmüştür şeklinde bir ihbarda bulunmuş.

... Başsavcılık görevsizlik kararı verip üniversiteye gönderince dosyayı, üniversite, bu
sefer, ceza soruşturması yaptı; yani, YÖK'ün reddettiği suçtan dolayı, hakkımda bir de ceza
soruşturması yapıldı ve maalesef, ceza soruşturmasının muhakkiki olan bir dekanımız da, Fen
Fakültesinin Dekanıydı, kendisine gidip, ifade etmeme rağmen, hocam, ben, bu suçtan yargılandım,
yüksek disiplin kurulu bu şekilde karar verdi dememe rağmen, evet, yapmıştır, bu koltuğu alıp
gitmiştir şeklinde bir lüzumu muhakeme şeyi verdi bana. Gittim, yargılandım asliye ceza
mahkemesinde, ilk defa da, bir ceza mahkemesinde, sanık olarak, oradan bağırdılar; hakikaten, çok
utandım; çünkü, orada bir sürü, hırsızlık suçu yargılanıyor, gasp yargılanıyor, birtakım başka
şeyler yargılanıyor, oradan bağırıyorlar "sanık Ömer Kuru" diye, siz de gidiyorsunuz. Diyor ki, bu
koltuk, hizmet nedeniyle, emniyeti suiistimalden açılmış. Orada diyor ki hükümde "hizmet nedeniyle
suiistimal suçunu işlediğinden bahisle açılan davanın yapılan yargılamasında, iddia, savunma,
şahitleri, müzekkere cevapları ve tüm dosya içeriğine göre, üniversite demirbaşına kayıtlı eşyaların
sanık Ömer Kuru tarafından kendi eşyasıymış gibi üniversite dışına çıkarılarak sanık tarafindan
mal edildiğine dair, şüpheden uzak, savunmanın aksini kanıtlar, iddiayı doğrular delil mevcut
olmadığı gibi, kanepe ve koltukların da halen mevcut olduğu, hizmet için kullanılmakta oldukları
anlaşıldığından beraatına. " Yani, hiçbir şey götürülmediği gibi, halen de hizmet için kullanılıyor ve
ben, bundan, hem YÖK'te hem de asliye ceza mahkemesinde yargılanarak beraat ettim. Bu, en
önemli şeydi benim için. İki senemi aldı bu yargılama süreci. Bu suçlardan yargılandım ve beraat
ettim. Tabiî, bu arada, benim soruşturmalarım devam ediyor. Bu sefer, geçmişe yönelik, mesela, bir
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yazı geliyor, 1999'da, işte, 1998'de, 2000'de diyor yurt dışına çıkmışsınız. Halbuki, izin adresiniz
işte İstanbul gözüküyor. Emniyet müdürlüğüne, üşenilmemiş yazı yazılmış bir öğretim üyesi için. Bu
öğretim üyesi ne zamanlar yurt dışına çıkmıştır bildirilmesi diye, oradaki pasaport dairesi de
bildirmiş, şu tarihlerde çıkmıştır filan. Tabiî, geçmişe yönelik bir şey. Araştırıp bakıyoruz, bir cevap
yazıyorum; diyorum ki, doğrudur, izin adresim İstanbul'dur; ama, disiplin yönetmeliğine göre
ancak il dışına çıkmak için izin almak gerekir. Ben il dışına çıktım. Diyorum ki, siz de, mesela,
tatile gidiyorsunuz, işte, Kıbrıs'a gidiyorsunuz, Girne'ye gidiyorsunuz, ne bileyim Rodos'a
gidiyorsunuz, halbuki, izin adresiniz Marmaris, Bodrum ya da Antalya, bunun için bir şey yapıyor
musunuz diyorum. Bana, Maliye ve Gümrük Bakanlığının bilmem kaç sayılı tebliği geliyor;... orada
diyor ki: "Devlet memurları yurt dışına çıkarlarken, hangi vasıtayla seyahat edeceklerini, kimlerin
yanında kalacaklarını, kaldıkları kişilerin akraba olup olmadıklarım, işte, ne tip insanlar
olduklarım bildirmek zorundadırlar" şeklinde bir Maliye Bakanlığı tebliği. Tabiî, benim bu
tebliğden haberdar olmam mümkün değil. Ben de, emsal nitelikte başka öğretim üyeleriyle ilgili
şeyleri koyuyorum dosyaya, işte, diyorum ki, bakın, bu da izin adresini Samsun'da, sayın
milletvekilim bilir, Tatvan 'da göstermiş; ama, kendisi San Francisco 'ya gitmiş kongreye; bununla
ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı diyorum; hiçbir cevap gelmiyor. Ben ona yapmıyorum; ama,
sana yapıyorum diyor, oradan maaş kesme cezası veriliyor. Gidiyorsunuz tekrar idarî yargıya.
İdarî yargı biraz ağır işliyor; ama, netice almak mümkün oluyor. Ondan da beraat ediyorum. ...
Bu arada, tabiî, eski dosyalar karıştırıldığı için birtakım şeyler zaman aşımına uğruyor. O zaman
ona cevap yazıyorum, diyorum ki, siz, şundan bana ceza vermek istiyordunuz; ama, bu fiilin
işlendiği tarihten itibaren iki seneyi aşkın süre geçmiştir. Dolayısıyla, bu zaman aşımına uğramıştır
diyorum. Dekan Hanım bana yazı yazıyor "evet, ceza veremedik, hakikaten zaman aşımına uğradı;
ama" diyor, ondan sonra odasına çağırıyor beni "elimizden kurtuldun bu sefer" diyor. Aynen bu
ifadeyle, Fulya Tanyeri "sen elimizden kurtuldun bu sefer, ceza veremedik sana" dedi. "Artık
diyecek bir şey bulamıyorum" dedim. Yani, bir dekan, saygı duyuyorsunuz, sizin hocanız, yaşça
sizden büyük, kıdemce sizden büyük, bir tıbbiyeli; ama, size ceza veremedik, zaman aşımına uğradı,
bu sefer kurtuldun diyor.

Devam ediyor tabiî. Yine, aynı dosyalardan, bu sefer bakıyorlar, o da çok önemli, o yüzden
onu da mutlaka söylemek isterim: Diyor ki "sen o tarihlerde yurt dışına çıkmışsın. Sana oradan bir
ceza verdik; ama, dosyam tekrar inceledik, sen o tarihlerde bir de ek ders formu doldurmuşsun,
ekders ücreti almışsın."

Şimdi, ekderslerle ilgili prosedürü şöyle anlatmak isterim: Ekdersler tıp fakültesinde bir
formata bağlı olarak yapılmamaktadır. Tıp fakültesi öğretim üyelerinin gelir durumunu düzeltmek
amacıyla konuşulmuştu akademik kurulda: Sİ2 vizitlerde asistanlara anlatıyorsunuz, seminerlerde
fikrinizi ifade ediyorsunuz, bir tartışma şeyine giriyorsunuz ya da ameliyathanede gösteriyorsunuz
ameliyat prosedürünü, anlatıyorsunuz, bunların hepsi birer ders sayılır. O yüzden, her öğretim
üyesi, haftada 20 saat ekders formu dolduruyor ve bu formlar da, dekanlığın yazısına istinaden;
burada yazısı var. Diyor ki: "Ek ders ücret formları her ayın 20-22 'sine kadar tahakkuk bürosunda
olacak şekilde gönderilecektir." Yani, siz ayın 15'inde dolduruyorsunuz; ama, o ekders formunda
diyorsunuz ki, ben ayın 27'sinde ders yaptım, tahakkuk gecikmesin ki, zamanında yatabilsin paralar
banka hesabına diye. Ekdersleri bizim asistan arkadaşlarımız dolduruyor, bölüm sekreterinin
şeyinden geçiyor izin, rapor durumlarına göre, imzalanıp gidiyor. Burada diyor ki, 23 Martta
çıkmışsınız 4 Nisanda dönmüşsünüz geri; ama, bu tarihlerde ekders yapmış gözüküyorsunuz. Üst
yazının tarihi de 24 Mart. Yani, benim olmadığım bir tarihte üst yazı yazmışım, imzalamışım,
göndermişim. Ben diyorum ki soruşturmacıya "işte, siz de biliyorsunuz bu prosedürü, bu evvelden
hazırlanıyor, gönderiliyor... " "Hayır, sen ekders almışsın" diyor. Ne kadar almışım; 5 saat fazla
ekders ücreti almışım. Peki, nedir bunun cezası, ödeyelim, madem öyle? "Hayır, bu kademe
ilerlemesine giriyor; çünkü, sen yanılttın, resmî evrakta sahtecilik yaptın, sahtekarlık yaptın" diyor.
"Yahu, hocam yapma, toplam 12-15 milyon para için yapma, etme... " "Hayır, kademe ilerlemesi
cezası." Bunu yaparken de, savunmam alınmıyor. Niçin alınmıyor biliyor musunuz; çünkü.
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savunma için bir süre vermek zorunda 7 günden az olmamak şartıyla. Bu süre dolduğunda,
zamanaşımına giriyor. Zamanaşımına girmesin diye savunma alınmadan ceza veriliyor. Ben itiraz
ediyorum "savunmam alınmadan ceza verilmiştir" diyorum. Mahkeme "evet, savunması alınmadan
ceza verildiği için, savunmasız ceza verilemez, o yüzden cezanın iptaline " diyor. Ancak, o usulsüz
ceza vermekle zamanaşımı süresini kestiği için, aslında işlemin yolunu açmış oluyor. "Peki, madem
öyle, usulsüz mü verdik, usulüne uygun verelim, savunmanı var bakalım" diyor. Veriyorsunuz.
Tabiî, ceza belli. Kademe ilerlemesi. Yine itiraz ediyorum "böyle böyle yapılmadı, bunun usulü
budur, prosedürü budur" diyorum. Mahkeme "evet, bu, kademe ilerlemesini gerektirmez, buna
yanlış beyanda bulunmaktan bir ceza vermeniz gerekirdi; çünkü, ekders ücreti beyana dayalı"
diyor. "Peki" diyorlar, çeviriyorlar, aylıktan kesme veriyorlar. Mahkeme onu da iptal etti, şu yazı
üzerine: Ekders ücret formları her ayın 20-22'sine kadar doldurulmak zorundadır diye bir yazı
gönderildiği için bana, gerekçede denildi ki "siz öğretim üyesini aslında mecbur ediyorsunuz,
yapmadığı dersleri yapmış gibi beyan etmek durumunda bırakıyorsunuz." O yüzden, iptal etti. Ama,
bu yetmedi. Ben, yine aynı suçtan, yani, idarî yargıda beraat etmeme, cezalarımın kaldırılmasına
rağmen, yine, asliye ceza mahkemesinde zimmetime para geçirmekten dolayı yargılandım.

... Bu ceza mahkemesi şu açıdan önemli: Çok adi bir suçtan çıkıyorsunuz, yani, zimmet
suçundan çıkıyorsunuz ve oradaki hâkime bunu anlatmanız mümkün değil. Ben savcıya anlattığım
zaman "olur mu Hocam" dedi. Dedim ki: "Savcı bey, dersler bir formal şekilde yapılmıyor,
böyledir." "Hayır, siz böyle yapmışsınız" dedi. Diyecek bir şey yok, ne diyeceksiniz yani, savcı
görevini yapacak; çünkü, ona, üniversite, dava açılması yönünde bir lüzumu muhakeme vermiş.
Allah 'tan, tam mahkemeye çıkacağım gün ya da üç beş gün öncesinden bir Sayıştay sorgusu. Tıp
Fakültesinden tam 100 kişi; yani, yuvarlama rakam falan değil, tam 100 adet Tıp Fakültesi öğretim
üyesi, bana bu arada bu disiplin cezasını veren Tıp Fakültesi Dekanı Sayın Fulya Tanyeri, Fulya
Tanyeri'nin eşi Sayın Prof. Yücel Tanyeri, Tıp Fakültesinin bu cezayı onaylayan, kademe ilerlemesi
cezasını onaylayan bütün yönetim kurulu üyeleri, başhekim, bütün bölüm başkanları, yani, aklınıza
idarî kademede kim geliyorsa hepsi aynı ekders ücreti tuzağına düşmüşler deyim artık. Sayıştay,
bunları yakalamış; ama, bunlara karşı yapılan işlem ne? Yazıyor burada bir öğretim üyesine, diyor
ki: "Prof. Dr. filan, denetimde, ekders ücretlerinin, geçici görev, tedavi ve izinde bulunulduğu
tarihlerde de ödendiği anlaşılmıştır. Bilgilerinizi ve aşağıda miktarı belirtilen fazla ödemenin en
geç şu tarihe kadar yasal faiziyle birlikte üniversitemiz bütçe dairesi başkanlığı veznesine
yatırılması." Yani, bir bana uygulanan prosedüre bakın, bir de tıp fakültesinin diğer öğretim
üyelerine, dekan başta olmak üzere, uygulanan prosedüre bakın. Bütün bunlardan, tabiî, beraat
ettik, bu yazıyı gösterince hâkim beraat kararı verdi, bu sizin suçunuz değil, fakültenizin
uygulaması böyle şeklinde bir beraat kararı verdi.

Daha fazla uzatmamak için son bir şey söylemek istiyorum. Bu ekders ücretleriyle ilgili
cezalar 1998, 1999, 2000 yıllarına ait, formlarda, fazla ekders ücreti aldığım şeklindeydi, bundan
fakülte bana ceza vermişti. Tıp Fakültesi Dekanlığı 2004 yılında bana bir yazı gönderdi,. Diyor ki:
"Sizin araştırma, öğretme yeteneğiniz, kabiliyetiniz olmadığından, sicilinizi olumsuz verdik " Ben,
o döneme kadar hiç olumsuz sicil almış değilim. Öğrencilik hayatım dahil, mutlaka, diğer
hocalarımın da öyledir, hep pekiyi derecelerle mezun oldum, hep çok iyi siciller, pekiyi siciller
aldım. İlk defa olumsuz sicil aldım. İtiraz ettim mahkemeye, bana bu şekilde bir sicil verilmiştir,
bunun bozulması, gerekçeleri nelerdir gibisinden itiraz ettim. Gerekçe olarak, Tıp Fakültesi Dekanı
şöyle bir yazı gönderdi: "Biz buna ceza verdik, 1998, 1999, 2000 yıllarında bu ekders ücreti aldı,
ondan ceza verdik, kademe ilerlemesi cezası verdik, işte aylıktan kesme verdik, bilmem ne verdik,
ona istinaden de sicilini bozduk " Mahkeme kararında diyor ki: "Siz 2004 yılı sicilini olumsuz
veriyorsunuz. 1998, 1999, 2000'deki şeylerin hareketleri 2004 yılı siciline etkisi nedir? Bundan
veremezsiniz; bir. İkincisi, sizin bu verdiğiniz cezaları zaten biz iptal etlik, dayanaksız kaldı. Onun
haricinde bir gerekçeniz var mıdır bu olumsuz sicil için? " Yoktur. O sicil de kalktı. Bütün bunlar
oldu ...
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Bir şey daha ifade etmem lazım, madem yeri geldi; bu, tabii, benim sadece hastanede
başıma gelenler değil, benim tebligat evraklarım evin kapısına çakılıyor, sanki ben bir adi
suçluyum. Yani, hastanede beni bulamıyorlar, annemin evine gidiyor, Rektörlüğün, Üniversitenin
güvenlik görevlileri, o yanar döner lambalar, polis arabası, güvenlik arabası gibi şeyler. Annem 75
yaşında. Kadın korkuyor, ne oluyor filan ... Sizi bulamazlarsa, evde yoksanız, evrakınız muhtara
bırakılıyor, kapınıza da bir şey çakılıyor, muhtarlıkta evrakınız var, gidin, alın falan. Tabii,
apartmanda herkes okuyor ne olmuş filan gibisinden. Bu tür şeyleri de yaşadık, burada da
örnekleri var. Hatta, bir seferinde şaşırmışlar, yanlış muhtara bırakmışlar. Ben İstasyon
Mahallesinde oturuyorum. Bir cadde ayırır İstasyon Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesini.
Bahçelievler Muhtarına bırakmışlar. Muhtar da korkmuş, almış üniversitenin şeyi geliyor, nedir
filan diye. Benim çok sonra haberim oldu, ben de dedim ki, ya, benim sende kaydım yok sen ne diye
alıyorsun ki bu evrakı, İstasyon Mahallesine gitmesi lazım bu evrakın filan. Şu an geriye
baktığımda, böyle, tebessüm ettiğim, gülümsediğim olaylar da olmuş, böyle tebligat şeylerimiz de
var, eve tebligat, anneye babaya tebligat şeklinde şeyler de oluyor ...

Son söz olarak şunu söylememe izin verin: Gerçekten, insanların akademik
yükselmeleriyle oynamak, özlük haklarıyla oynamak maddi, manevî... Sadece kişisel olarak
yaşamıyorsunuz çünkü bunu; aileniz de yaşıyor Ben evliyim ve 3 çocuk sahibiyim. Bunu
çocuklarınız da yaşıyor, anneniz, babanız yaşıyor, herkes yaşıyor, bütün aile yaşıyor. Dolayısıyla,
bunlara imkân vermemek lazım. En azından, bilemiyorum Hocam katılır mı; ama, akademik
yükselmeleri birtakım objektif birtakım kriterlere bağlayıp, bunu Rektörün ya da herhangi bir
idarecinin iki dudağı arasındaki şeyden çıkarmak lazım diye düşünüyorum. Yani, rektör size kadro
verirse varsınız, vermezse, yapabileceğiniz bir şey yok. İdarî yargı yoluna da gidemiyorsunuz niye
bana kadro vermiyor diye. Diyor ki, Danıştay, rektör ihtiyaç hissetmemiş üniversitesinde ki, ilan
etmedi kadroyu, ilan ederse sen de başvurursun diyor. Belki, bu açıdan Meclisimiz tedbir alabilir
ya da böyle bir şey düşünebilir mi, bilemiyorum." şeklindedir.

Dr. Kuru'nun maruz kaldığı uygulamaların benzerlerinin, Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof.
Dr. Kayhan Özkan, Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. E. Odacı, Yrd. Doç. Dr. B. Şahin
ve Yrd. Doç. Dr. M. Emirzeoğlu'nun da maruz kaldıkları görülmekte olup, bu durum bazı
akademisyenlerin sistematik olarak yıldırılmaya, korkutulmaya çalışıldıkları yolundaki iddiaları
destekler niteliktedir.

c) "Girmediği Dersler İçin Ek Ders Ücreti Aldığı" İDDİASIYLA ÖĞRETİM ÜYELERİ
HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMALARI AÇILDIĞI, DİSİPLİN CEZALARI
VERİLDİĞİ, VERİLEN BU CEZALARIN MAHKEMELERCE İPTAL EDİLDİĞİ,
BUNLARIN YANINDA, SORUŞTURMALAR SONUCUNDA BAZEN OLAYIN ADLİ
SORUŞTURMAYA KADAR VARDIRILDIĞI VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN CEZA
MAHKEMELERİNDE YARGILANMASINA SEBEBİYET VERİLDİĞİ; BUNA KARŞIN
AYNI FİİLİ İŞLEYEN BAZI ÖĞRETİM ÜYELERİNE İSE SADECE SÖZ KONUSU
PARANIN GERİ İADE EDİLMESİNİN İSTENİLMEKLE YETİNİLDİĞİ İDDİA
EDİLMİŞTİR;

Doç.Dr. Ömer Kuru hakkında yukarıda yer verilen kendi beyanlarında da değinildiği üzere,
"girmediği dersler için ek ders ücreti aldığı" iddiasıyla Tıp Fakültesi Disiplin Kurulunun 14.3.2003
gün ve 2003/1 sayılı kararıyla "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası verildiği, Dr. Kuru'nun
işlemi yargıya götürdüğü ve Samsun İdare Mahkemesinin 10.10.2003 gün ve K.2003/1013 sayılı
kararıyla söz konusu cezanın "usul yönünden" iptal edildiği, bu defa Dr. Kuru hakkında yine aynı
suçlama nedeniyle tekrar "kademe ilerlemesinin durdurulması" cezası verildiği, bu cezanın da adı
geçen tarafından yargıya götürülmesi üzerine bu işlemin de iptal edildiği (Samsun İdare Mhk.
31.3.2004 gün ve K.2004/419 s. Karar), idare tarafından yine aynı işlem nedeniyla adı geçene bu
kez de 5.3.2004 gün ve 201/1041 sayılı karar ile "1/30 oranında aylıktan kesme cezası" verildiği, bu
cezanın da yine Samsun idare Mahkemesinin 10.10.2003 gün ve K.2003/1013 sayılı kararıyla iptal
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edildiği; diğer taraftan Dr. Kuru'nun bu defa da aynı suçlama nedeniyle "zimmet" suçlamasıyla
Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı ve beraat ettiği,

Yine, Yrd.Doç.Dr. Ersan Odacı hakkında da "gerçeğe aykırı belge düzenleyerek ek ders
ücreti aldığı" suçlamasıyla Rektörlüğün 7.8.2002 tarihli yazısıyla disiplin soruşturması açıldığı,
aylar süren soruşturma sonucunda da herhangi bir ceza verilmediği tespit edilmiştir.

Bu soruşturmaların en dikkat çekici yönü ise soruşturmalarla ilgili süreçte imzası bulunan
başta Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tanyeri olmak üzere, şikayette bulunan Prof. Dr. Süleyman
Çelik'in ve soruşturmacı Doç.Dr. Ahmet Saniç'in de içinde bulunduğu (100) civarındaki öğretim
üyesinin de "girmediği dersler için ek ders ücreti aldıkları" Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bütçe
Dairesi Başkanlığı hesaplarının Sayıştay Başkanlığınca incelenmesi sonucu düzenlenen raporda
tespit edilmiş olup, bu raporda yer alan öğretim üyeleri hakkında herhangi bir idari ve adli
soruşturma yapıldığına ilişkin bir bilgiye Üniversitenin gönderdiği dokümanlar arasında
rastlanılmamıştır. Sayıştay Raporunda ismi geçen Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Tanyeri'ye
Komisyonumuzca konu sorulduğunda, bu bilgiyi doğrulamış ve kendilerinin bu parayı geri
ödediklerini bildirmiştir.

Bu uygulamada, bir kısım öğretim üyelerinden söz konusu haksız alınan paranın sadece
geriye ödenmesi talep edilirken, bazı öğretim üyeleri hakkında ise soruşturmalar açılması, öğretim
üyeleri hakkında farklı davranıldığı yolundaki iddiaları destekler nitelikte bulunmuştur.
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ONDOKUZ MAYIS GNtVSRStTESt TEP FAJCOLTSSt
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Say» Y-Doç-Dt.Er»»n ODACI,

Nbao 3002 tazfldnda gaçfci gttesvde olduğunuz terihledo, gatvsfte aytan bel»»
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d) DİStPLtN YÖNETMELİĞİNDE BELİRTİLEN SORUŞTURMA SÜRELERİNE
UYULMADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİR;

Yükseköğretim Disiplin Yönetmeliğine göre ilgililer hakkmda açılan disiplin soruşturmaları
iki ay içerisinde sonuçlandırılmak zorundadır. Ancak, soruşturmacı gerekçe göstermek suretiyle
ikişer aylık ek süre kullanımı talebinde bulunabilir, soruşturmayı açtıran makam tarafından süre
uzatılması uygun görülürse durum soruşturmacıya resmi bir yazı Ue bildirilir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde yürütülen soruşturmalardan çoğunun süre uzatmalan
alınmak suretiyle aylarca sonuçlandırılmadığı görülmekte olup, bu durumun soruşturmayı uzatmak
sureti ile soruşturulan üzerinde psikolojik baskı oluşturulmaya çalışıldığı intibaını verdiği
gözlemlenmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından gönderilen belgelerden anlaşıldığı
üzere; tüm soruşturmaların ortalama soruşturma süresi: 5 ay 1 gün, ceza verilmeyen
soruşturmalarda ortalama soruşturma süresi: 4 ay 13 gün, verilen cezanın yargıda onandığı
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soruşturmalarda ortalama soruşturma süresi: 5 ay 29 gün, verilen cezanın yargıda iptal edildiği
soruşturmalarda ortalama soruşturma süresi: 7 ay 2 gün olduğu anlaşılmaktadır.

Disiplb soruşturmalarının zaman aşımı süresine kadar bekletilmesi, bir çeşit psikolojik taciz
anlamı taşımaktadır. Bir kamu görevlisine, disiplin soruşturması açıldığı bildirildikten sonra, makul
süre içinde disiplin soruşturmasının tamamlanmaması, kamu görevlisinin zaman aşımı süresince bir
isnat ve ceza tehdidi altında tutulması ciddi bir hak ihlalidir. Disiplin cezalan, bir mesleki statünün
iç disiplinini korumayı ve ayakta tutulmasını amaçlar. Disiplin cezalarının kamu kurumunun iç
disiplinini sağlama amacından uzaklaşarak, personel üzerinde bir psikolojik baskı aracına
dönüştürülmesi hatalıdır. Hakkmda disiplin soruşturması açılan kamu görevlisi hakkmda, kurum iç
disiplinini bozacak bir davranışının bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmaktadır. Kamu
görevlisinin kurum iç disiplinini bozan davranışı var ise, bu davranışın karşılığı olan disiplin
cezasının uygulanmaması disiplin amirlerinin görevlerini yasalara uygun olarak yapmadıkları
anlamım taşımaktadır.

Diğer taraftan, hakkında ceza tayini gereği bulunmayan bir memurun isnattan kurtulmaya ve
aklanmaya da hakkı bulunmaktadır. İsnattan kurtulma hakkı, temel hak ve hürriyetlerin bir
parçasıdır. Hakkında ceza tayini gerekmeyen bir memurun, zaman aşımı süresince isnat altında
tutulmak suretiyle ceza tehdidi ile yüz yüze hayatını sürdürmeye mecbur bırakılması ciddi bir hak
ihlalidir.

Rektörlük tarafından bildirilen dosyalar içinde (9) adet disiplin soruşturmasının zaman aşımı
suresince tamamlanmadığı ve zaman aşımı nedeniyle ceza verilmediği anlaşılmaktadır. Disiplin
soruşturma bilgileri içinde yer almayan bazı dosyalarda da, ilgilileri tarafından soruşturma
sonucunun kendilerine bildirilmediği Komisyonumuza bildirilmiştir. Üniversite tarafından iletilen
resmi bilgiler içinde yer almaması nedeniyle bu iddiaların değerlendirilmesi mümkün olmamıştır.
Ancak resmi bilgiler içinde yer alan ve zaman aşımı süresi içinde tamamlanmadığı anlaşılan
soruşturma sayısı da az değildir.

Süre uzatma işlemleri sırasında usule uymayan birçok işlem yürütülmektedir. Bu duruma en
tipik örneklerden birisi, Prof. Dr. Musa Kazım Onar tarafından Prof. Dr. Yusuf Demir hakkında
yürütülen soruşturmadır. Prof. Dr. Musa Kazım Onar tarafından yürütülen ve tamamlanan
01.07.2003 tarih ve 01-1376 sayılı Ziraat Fakültesi Dekanlığı yazısı ile açılan soruşturmada ilk
uzatma soruşturmacının 01.09.2003 tarihli dilekçesi üzerine yapılmış ve Dekanlığın 18.09.2003
tarih ve 01-2290 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Soruşturmacının müracaat dilekçesi 01.09.2003
tarihinde, Dekanın "Uygundur" notu 02.09.2003 tarihinde obuasına rağmen Dekanlık tarafından
gönderilen yazı 18.09.2003 tarihinde, yani soruşturmanın kanuni süresi 01.09.2003 tarihinde bitmiş
olmasına rağmen (18) gün sonra uzatma yazısının yazıldığı görülmektedir. Bu da uzatma
dilekçesinin sonradan geriye dönük düzenlenmiş olabileceği kanısını uyandırmaktadır.

Prof. Dr. Musa Kazım Onar tarafından yürütülen bu soruşturmanın süresinin, 01.09.2003
tarihinden itibaren 02.05.2005 tarihine kadar hiçbir gerekçe gösterilmeden (11) kez uzatıldığı,
dosyadaki bilgilere göre bu süreçte hiçbir incelemenin bulunmadığı, soruşturulan Prof. Dr. Yusuf
Demir'e soruşturma açıldığının ilk olarak 18.05.2005 tarihinde yani soruşturmanın başlatılmasından
22.5 ay gibi rekor bir süre sonra bildirildiği, soruşturmanın tamamlanmış olmasına rağmen
Dekanlığın soruşturma sonucuna ilişkin yazısının da dosyada bulunmadığı, soruşturmacı tarafından
"Uyarı cezası" teklif edilmiş olmasına rağmen süre aşıldığı için Dekanlık tarafından zaman aşımı
nedeniyle ceza verilemediği tespit edilmiştir.

e) BAZI DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA, ŞİKAYETÇİ ile SORUŞTURMACILARIN
ÇAPRAZ BAĞLANTILARI BULUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİR;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetimi tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin
incelenmesinden, yönetimin öğretim üyeleri hakkında soruşturmalar yürütürken şikayetçi ve
soruşturmacı tayininde çapraz bağlantıların bulunduğu görülmüştür.
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Prof. Dr. Hasan Bağcı'nın kendi bölümünde görev yapan Prof. Dr. Gülsen ökten hakkında
değişik şikayetlerde bulunduğu, bunun üzerine açılan iki soruşturmada soruşturmacı olarak
Histoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Nusret Çiftçi'nin tayin edildiği; bu defa da Prof. Dr. Nusret
Çiftçi'nin kendi bölümündeki Prof. Dr. Süleyman Kaplan hakkında şikayette bulunduğu, aynı
günlerde açılan bu soruşturmada da soruşturmacı olarak bu kez de Prof. Dr. Hasan Bağcı'nın tayin
edildiği, yürütülen soruşturmaların kronolojik sırası incelendiğinde soruşturmaların aynı anda
başlatıldığı ve soruşturmacılar tarafından soruşturulanlara aynı anda cezalan önerildiği tespit
olunmuştur. Örnekte görüldüğü üzere: Dr. Çiftçi'nin şikayetinde soruşturmacı Dr. Bağcı; Dr.
Bağcı'nın şikayetinde ise Dr. Çiftçi soruşturmacı olarak görev almıştır. Yapılan soruşturmalar
neticesinde Dr. Çiftçi, Dr. ökten'e iki soruşturma neticesinde "aylıktan kesme cezası" ve "kınama
cezası" önermiş ve Dekanlık tarafından da bu ceza onaylanmıştır. Ancak, Prof. Dr. Gülsen ökten'in
verilen kınama ve aylıktan kesme cezalarını yargıya götürdüğü ve her ikisinin de mahkeme
tarafından iptal edildiği (Samsun İdare Mahkemesi 31/3/2004 gün, 2004/575 sayılı ve bilinmeyen
numaralı karan -iptal karan idare tarafindan Komisyonumuza bildirilmekle birlikte karann ömeği
gönderilmemiştir-), Dr. Bağcı tarafından yapılan soruşturma neticesinde de Dr. Kaplan'a "uyarma
cezası" verildiği ve bu cezanın da Dekanlıkça onaylandığı tespit edilmiştir.

1) DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA AYNI SUÇLARA FARKLI CEZALARIN
VERİLEBİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİR;

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde idare tarafından yürütülen soruşturmaların bir kısmında aynı
suçu işledikleri iddia edilen ya da tespit edilen kişilere farklı cezalar verilmiştir.

•İzinsiz Yurtdışına Çıkma Nedeniyle Verilen Farklı Cezalar:

Doç. Dr. Meftun Unsal hakkında izinsiz yurtdışına çıktığı iddiası ile 2004 yılında açılan bir
soruşturmada "Uyarma cezası" verilmesi önerilmişse de, Dekanlıkça Dr. Ünsal'a daha önce disiplin
cezası bulunmadığından bahisle uyarma cezası verilmesinden de vazgeçildiği ve ceza verilmeksizin
soruşturmanın sona erdirildiği; ancak, benzer iddia ile Doç. Dr. Ömer Kuru hakkında açılan
soruşturmada ise, ağır bir ceza önerildiği ve "Maaş kesme cezası" verildiği, Dr. Kuru'nun cezaya
itirazının da idare tarafından reddedildiği, Dr. Kuru tarafından söz konusu cezanın dava konusu
edilmesi üzerine, Samsun îdare Mahkemesinin 2004/1849 sayılı karan ile "maaş kesme cezasf'nın
iptal edildiği tespit edilmiş olup, aynı iddialarla açılan iki ayrı soruşturmada her iki öğretim
üyesinin de yurt dışına izinsiz çıktığı anlaşılmış ancak, birisine ceza verilirken diğerine
verilmemiş olması ve verilen cezanın da yargı tarafından iptal edilmiş olması keyfî yönetim
iddialarını desteleyen bir bulgudur. Disiplin soruşturması esnasında Doç.Dr. Ömer Kuru
tarafından, .Prof. Dr. Muhlise Alvur'un da izinsiz yurt dışına çıktığına dair iddiada bulunulduğu
görüldüğü halde, Prof. Dr. Muhlise Alvur hakkında soruşturma açıldığına dair bir kayıt, gönderilen
soruşturma bilgileri içinde tesbit edilememiştir.

-Hakaret ve Saldın İddiaları Üzerine Açılan Soruşturmalardaki Ceza Tutarsızlıkları:

Diş Hekimliği Fakültesinden Arş. Gör. Dr. Umur Sakallıoğlu'nun, Periodontoloji Anabilim
Dalı Başkanlığına verdiği bir dilekçesinde aynı birimde çalışmakta olan Arş. Gör. Dr. Ayda
Kayıpmaz'ın kendisinden hasta dosyalarını isterken hesap sorar tarzda konuşmasının saygısızlık
olduğunu iddia ederek Dr. Kayıpmaz hakkında şikayette bulunduğu, bu şikayet üzerine yapılan
soruşturma neticesinde Dr. Kayıpmaz'a "Doç. Dr. Gökhan Açıkgöz ve öğr. Gör. Dr. Umur
Sakallıoğlu'na bağırmak suretiyle hakaret ve bölüm içerisinde huzursuzluk yarattığı"nın
tespit edildiği iddia edilerek "kınama cezası" verilmesinin önerildiği, ancak, Dr. Kayıpmaz'ın iyi
hali göz önünde tutularak ceza indirimi yapıldığı ve "uyan cezası" verildiği; oysa şikayet
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dilekçeleri incelendiğinde, Doç.Dr.Gökhan Açıkgöz'ün şikayetçiler arasında bulunmadığı, şikayetçi
Dr.Umur Sakalhoğlu'nun, şikayeti inceleyecek merci olarak Periondotoloji Anabilimdalı Başkanına
şikayetini bildirmesi üzerine, Anabilimdalı Başkam tarafindan disiplin mevzuatı gereğince
durumun soruşturma açmaya yetkili merciye bildirildiği, disiplin soruşturması esnasında da
olayların bir bölümüne tanık olan Anabilimdalı Başkanının da beyanına başvurulduğu, ancak
şikayet dilekçesini üst makamlara ileten Anabilimdalı Başkanının, soruşturmanın bundan sonraki
aşamalarında şikayetçi olarak kabul edildiği ve soruşturmanın Anabilmdalı Başkanı Doç.Dr.
Gökhan Açıkgöz'ün de şikayetçi olduğunun kabulü ile sonuçlandınldığı görülmektedir.

Yapılan soruşturma evrakı incelendiğinde yönetim tarafından ceza verilmesine gerekçe olarak
gösterilen Dr. Kayıpmaz'ın Doç. Dr. Gökhan Acıkgöz'e bağırdığı yönünde herhangi bir delil
bulunmadığı gibi, Dr. Açıkgöz'ün bu yönde bir şikayeti de bulunmadığı tespit edilmiştir.

T.c GİZLİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Sayı : B JO.2.ODM.0.04.00.00/' SAMSUN

Sayın Dr. Aydan KAY1PMAZ
Periodontoloji Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi

20.12.2000 tarihinde Periodontoloji Anabiiim Dalı Başkanı Doç.Dr. Gökhan AÇIKGÖZ ile

öğretim Görevlisi Dr. Umur SAKALLIOGLU' na bağırmak suretiyle hakaret ve bolum içerisinde

huzursuzluk yaratmak gerekçesiyle hakkınızda haşlatılan soruşturma sonucuna göre

"Yükseköğretim Kurumlan Yönetici Öğretim Semam ve Memurları Disiplin Yönetmeliği" nio 5.

Maddesi gereğince UYARMA cezan ile tecziye edilmeniz önerilmektedir.

15.02.2001 tarihine kadar son savunmanızı yazılı olarak dekanlığımıza bildirmenizi önemle

rica ederim.

Prof.Dr. Mehmet KOYUNCU
.Dekan Vekili
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T.C.
ONDOKUZ MAYİS ÜNİVERSİTESİ G I Z L Î

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Sayı : B.3Û.2.0DM:0.04.00.00/1QLÛ- 4 3 3 SAMSUN

Konu :

Sayın,
Dr. Aydan KAYIPMAZ
Periodontoloji AnabiKm Dalı
Araştırma Görevlisi

08 12.2000 tarihinde hakkınızda açılan soruşturma tamamlanmış olup 2547 Sayılı

Yükseköğretim Kurumlan Yönctid.öğretim Elemanı ve Memurlan Disiplin Yönetmeliği'nin

ö.maddesi gereği "KINAMA" cezası ile tecziyeniz önerilmi; ,ancak aynı yönetmeliğin 16.

Maddesi gereği iyi tudiniz göz önünde bulundurularak bir alt ceza olan " UY ART cezası ile

tecziyeniz uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi rica ederim.

Prof Dr Mehmet KOYUNCU
Dekan Vekili
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PeriodonloJoji Anabilim Dalı Başkanlığına

Aşağıda arz edeceğim hususun, gerekirse soruşturma açılarak açıklığa kavuşturulması

konusunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim:

Anabilim dalımıza ait kronik hiperplastik gingivilis ve hemanjiomlu bir hasta serisine ait

vakalar, Anabilim Dab Başkanlığının bana verdiği görev üzerine 1997 yılında Balkan Stomatoloji

Derneğinin kongresinde ve aynı yıl Türk Periodomoloji Derneğinin kongresinde leblig edilmiş,

daha sonra bu vakalarla birlikte bu lıasla grubuna giren ve ben ve klimğiınizdcki diğer hekimler

tarafından toplanarak gerekli takipleri yapılmış başka vakalar da yayınlanmak talebiyle çeşitli

dergilere gönderilmiştir. Bu vakalardan biri 2000 yılında yayınlanmıştır.

AnabiHm Dalımız uzman dişhekimlerinden Dr. Dt. Ayda Kayıpmaz bundan yaklaşık ] ay

kadar önce benimle hesap sorar tarzda dioloğa girerek bu hasla grubunun kendisine ait olduğunu

ve bu vakalann sunulması ve/veya yayınlanması ile ilgili her konudan haberdar olması gerektiğini

ve neden bunlarda kendisinin isminin olmadığını belirtmiş ve yazılan isimlere itiraz etliğini

soytemiştir, Ben de kendisine bana bu görevin AnabiHm Dab Başkanlığınca verildiğini ve isimlerin

Anabilim Dalı Başkanlığınca belirlendiğini ileterek, bu konunun muhaltabının ben olmadığımı ve

Anabilim Dalı Başkanlığıyla görüşmesi gerektiğini belirttim. Bu konuşmanın ertesi günfı benimle

bu konu hakkında görüşme gereği duyan eşi Dt. Saadettin Kayıpmaz'a da aynı şeyleri ilettim.

Ancak Dr. Dt, Ayda Kayıpmaz bugün tekrar odama gelerek ayıtı tavırlar içerisinde bu

konuyu tekrar açmıştır.

Bölüm içerisinde huzursuzluk yaratacağına inandığım bu konuya açıklık getirilmesi isteğimi

ve ilgili kişinin bu konuda bana karsı saygısızca tavrından şikayetçi olduğumu belirtir, gereğini

saygılarımla arz ederim (30/11/2000).

Öğr. Gör. Dr. Umur Sakallıoğlu

Pcriodoııtolojl A D
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T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DİŞHKKİMLtöİ F.OCÜLTESİ
PERlODONTOLOJİ ANABtUM DALİ

G i Z ı _ i

Say•ı :B.3ÛJ.ODM.0.04.00.00/jl//--//o9 SAMSUN

DEKANLIK MAKAMINA

Anabilim Dalımı Öğretim Görevlilerinden Dr. Umur SAKALLIOĞLU 'nun şikayeti

ilişikte sunulmuştur.

Gereğini ve bilgilerinizi saygılarımla arz ederim.

Doç.Dr. Gökhan AÇIKGÖZ
Anabiltm Dalı Başkanı

TUTANAK

20.12.2000 tarihinde yapılan yazılı çsğn gereği Periodontoloji Anabilim Dah
Öğr.Gör.Dr. Umur SAKALLIOĞLU 22.12.2000 tarihinde saat 14.00' da soruşturmacı olarak
görevlendirilmiş olan Doç.Dr. Tamer TÜRK' ün odumda hazır bulundu. Dişhekimliği
Fakültesi .memurlarından Ahmet YAZICI' mn katip olarak katılımı ile Dr. Umur
SAKALLIOĞLU' nun soruşturma konusuyla ilgili sözlü ifadesi alındı.

SORU: Bu konuşma sırasında sözlü hakaret, tehdit ve saldın unsura olarak kabul edilebilecek
ifadeler Dr. KAYIPMAZ tarafından kullanıldı mı?
YANIT : Hakaret, tehdit ve saldın amaçlı ifadeler kullanılmamakla birlikte hesap soran ve
insanı kavga etmeye tahrik eden bir ifade tarzı olduğunu söyleyebilirim.
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SORU : Bunların dıpnda bu olayla ilgili olarak sâylemek istediğiniz bir şey var mı?
YANIT : Bu olayda ilgili kişinin bana karşı olan tavn beni ton derece rahatsız etmiştir. Ayrıca
bölümümüzde böyle bir olayın bu şekilde gündeme gelmesinin bölüm içinde huzursuzluk
yaratmak amacını tapdıgpn düşünmekleyim.

Dr. Umar SAKALLIOCLU Ahmet YAZICI Doc.Dr. Tamer TÜRK
Ogr. Gor. Katip

Şikayetçi Dr. Sakallıoğlu ise soruşturmacıya verdiği ifadesinde Dr. Kayıpmaz'ın kendisine
yönelik olarak "hakaret, tehdit ve saldırı amaçlı ifadeler kullanmadığı"!» belirtmiş olmasına
rağmen, Dr. Kayıpmaz'a şikayet içeriğinin aksine gerekçelerle ceza verildiği tespit edilmiştir.

Verilen ceza Samsun İdare Mahkemesinin 2001/1599 sayılı kararı ile iptal edilmiş ve
iptal gerekçesinde şu değerlendirmeler yapılmıştır: "Şikayetçi olan şahısların tanık sıfatıyla
beyanlarına başvurulmuş olması dışında başkaca bir tanık ifadesi ve delile ulaşılma ihtiyacı
duyulmaksızın gerçekleştirildiği ortada olan soruşturmanın objektif unsurları taşıyamayacağı
tartışmasız olup, davacının (Dr. Kayıpmaz) hakaret unsuru içeren söz ve davranışının bulunmadığı
yolundaki soruşturmacı değerlendirmesi sonrasında, soruşturmacının anılan sözler ve
davranışlarını usta çırak ilişkisini ortaya koyacak hakaret olarak nitelendirmesinde hukuksal
dayanağın yer almadığı ortadadır."

Mahkeme kararında da zikredildiği gibi ve yukarıda anlatılan detaylardan anlaşılacağı üzere,
ortada şikayet ya da hakaret bulunmadığı halde Dr. Kayıpmaz'a disiplin cezası verilmiştir. Dr.
Ayda Kayıpmaz'ın Araştırma Görevliliğine 2005 yılında son verilmesi de dikkate alındığında,
soruşturmaların disiplini sağlamaktan başka amaçlarının bulunduSu ve kişiye yönelik işlemlerin
tesis edildiği anlaşılmaktadır.

T C

ar T,V^:'W§[İI:^ :\y^

Buna karşın, başka bir olayda ise soruşturmacı ve idareci tarafından hakaret ve tehdit
fiillerinin meydana geldiği tespit edilmesine rağmen, soruşturulan kişilere ceza verilmemiştir;

Güvenlik görevlileri Aylin Sezgin ve Canan Cin arasında görev sırasında meydana gelen
tartışma nedeniyle şahısların karşılıklı olarak birbirlerine tekme atmak ve telsizle kafaya vurmak
şeklinde fiili saldırıda bulunduğunun, şikayetler ve soruşturmalar neticesinde tespit edilmesine
rağmen, her iki görevliye de hiçbir ceza verilmediği görülmüş olup,

Ortada hiçbir hakaret ya da fiili saldın bulunmadığı halde Dr. Kayıpmaz'a ceza verilirken,
karşılıklı saldın fiilini gerçekleştirdiği tespit olunan memurların cezalandırılmamış olması
tarafsızlığa gölge düşürmektedir. Bu uygulama disiplin işlemlerinde adaletli davranılmadığı
iddialarım güçlendirmektedir.
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OMDOKl.Y MAYİS ÜNİVERSİTESİ

Adı Sovadı
Baba M;
Ana Adı
Doğum Yeri ve Yılı
Medeni Hali
Gtıre\ Yeri w l;Ft\aıiı
Ikuntcıualı Adresi

: llahf EREN
Ksuını
Zeynep
Ordu-1961
Evli

: Kor ve Güv.Müdürlüyü
^'enido^an Mah Molla Curanı S<

^< ıı :ouı

>k No.27 S.AMSI.İN

W 10.2001 tarihinde. I nohı nizamiye nöbetinizde Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Canan CİN ile *ylm SEZGİN aranısında çıkan lanıjma sonucu kavya etmeleri ve
mcmuriycıe yakışmayacak davranırda bulunmaları nedeniyle. Rckıorlük Makamının
16 10 :0(>l iarih ve B.30.;.OÜM.0.70.00.00/ 515-31630 saşılı yazılan ile haklanııda
MTu^lunııa ay-ılını̂ tır

S(>/koiıuMJ olavı anlatmanızı rica ederim.

Kerami
Soruşturmacı
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B.30.2.ODM.0.70.00.00y*se<ı'

Sayın Canan CtN
Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Aylin SEZGİN'in kampüse girişi yasaklanan bir
aracın içeriye girişine izin vermesi sonucu tartışmaya girmeniz, kendisine tahrik edici
söz ve davranışlarda bulunarak memuriyete yakışmayacak şekilde kavga etmeniz
nedeniyle hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonucunda, bu tür olayların tekerrür
etmemesi ile tavır ve davranışlarınızda daha dikkatli davranmanız konularında
bilgilerinizi Önemle rica ederim.

B.30.2.ODM.0.70.00.00/51S'-t:':^; -

Nazım .
Genel Sekreter

»9 12 1

Sayın Aylin SEZGİN
Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Canan CtN ile 1 nolu nizamiye mevkiinde
tartışmaya girerek memuriyete yakışmayacak şekilde kavga etmeniz nedeniyle
hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonucunda, bu tür olayların tekerrür etmemesi
ile tavır ve davranışlarınızda daha dikkatli davranmanız konularında bilgilerinizi Önemle
rica ederim.

Genel Sekrete

Yine bir başka olayda; Samsun Sağlık Yüksekokulu öğretim görevlisi Gülsen Sucu hakkında
yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturmacı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Gülel tarafından,
Gülsen Sucu'nun bir müdür yardımcısına fiili saldırıda bulunduğu ve şahitler huzurunda ağır
şekilde hakaret ettiğinin tespit edildiği ve hakaretin karşılığı olarak da "kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası" önerildiği, Yüksekokul Disiplin Kurulunun Sucu'nun kadro derecesinin
verilen cezayı uygulamayı mümkün kılmaması nedeniyle önerilen cezayı "maaş kesme cezası"na
dönüştürdüğü, ancak, Üniversite Disiplin Kurulunca verilen ceza ile işlendiği iddia edilen fiilin
uyuşmadığı gerekçe gösterilerek cezanın kaldırıldığı ve "kınama cezası"na çevrilmesine oy çokluğu
ile karar verildiği,
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(Soruşturma raporunun 3. sayfasıdır)

olduğundan dolayı kendisinin olması gereken makamda Sevim KOYUNCU'nun olduğunu
bağırarak söylediğini ve ağzına sıçanm dediğini, Sevim KOYUNCU'nun'odasının kapısını
çarparak çıktığını, Sevim KOYUNCU'nun kapıyı çarpması ile ilgili uyan sı üzerine, geri
dönüp Ozsrine saldırmaya çalıştığını ve seni döverim diye bağırdığını" beyan etmiştir.

Şahit Nihal UYSAL yazılı İfadesinde (Ek:23) özetle; -Öğretini Görevlisi Gülsen
SUCU'nun Yüksekokul Müdür Yardımcısı ve Ebelik Bölüm Başkan Vekili öğretim
Görevlisi Sevim KOYUNCU ile 17.12.2004 tarihinde yaptığı tartışma esnasında öğretim
Görevlisi Sevim KOYUNCU'ya kişiliksiz, şahsiyetsiz, karaktersiz seklinde hakaretlerde
bulunduğunu, daha sonra kapıyı sert bir seklide çarparak odadan dışarıya çıktığını,
bunun Özerine Sevim KOYUNCU'nun bu şekilde kapıyı çarpamayacağım söylediğinde
Gülsen SUCU'nun tekrar geriye dönerek ağzına sıçarım dediğini, fiziki saklında bulunmak
istediğini, fakat Yüksekokul Sekreteri Aysel ÖZKEN'in araya girmesi ile oradan
uzaklaştırıldığını, koridorda da sen banim hastalığımın nimetlerini yiyorsun, benim
sayemde o makamda oturuyorsun diye bağırdığını" beyan etmiştir.

Şahit Yeliz YILMAZ yazılı ifadesinde (Bc24) özetle; "öğretim Görevlisi Gülsen
SUCU'nun Yüksekokul Müdür Yardımcısı ve Ebelik Bölüm Başkan Vekili öğretim
Görevlisi Sevim KOYUNCU ile 17.12.2004 tarihinde yaptığı tartışma sırasında Sevim
KOYUNCU'ya Gülsen SUCU'nun ağzına sıçanm dediğini. Gülsen SUCU'nun öğretim
Görevlisi Sevim KOYUNCU'nun üzerine yürüdüğünü, fiziki olarak bir saldırma
teşebbüsünde bulunduğunu, fakat vurmadığını" beyan etmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER : Konu İle İlgili olarak, alınan savunma ve şahit İfadeleri dikkate
alındığında; öğretim Görevlisi Gülsen SUCU İle Müdür Yardımcısı ve Ebelik Bölüm
Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Sevim KOYUNCU arasında Yüksekokulda 17.12.2004
tarihinde bir tartışma olduğu kesinlik kazanmıştır. Soruşturulan da bunu ifadesinde teyit
etmektedir.

Şahit beyanlarına göre Öğretim Görevlisi Gülsen SUCU; aynı okulda görevli Müdür
Yardımcısı olan mesai arkadaşı ve idari amiri pozisyonundaki Öğretim Görevlisi Sevim
KOYUNCU'ya okuldaki personelin önünde hakaret nitelikli (şerefsiz, haysiyetsiz,
kişiliksiz, şahsiyetsiz) gibi sözler ve (ağzına sıçanm) gibi kütür sayılan sözler söylediği ve
fiili saldın girişiminde bulunduğu, ancak araya girenlerin gayreti ile fiili saldırıyı
gerçekleştiremediği sonucuna varılmıştır.

Üniversitenin bir biriminde öğretim Elemanı olarak görev yapan ve her zaman İçin
toplumda ve öğrencilerin önünde örnek olması gereken İnsanların, davranışlarında ve
sarf ettiği sözlerde dikkatli olması gerekir. Fakat öğretim Görevlisi Gülsen SUCU'nun bu
özeni gösteremediği ve "Yükseköğretim Kurumlan, Yönetici, Öğretim Elemanı ve
Memurları Dislpjln Yönetmeliğinin S/d ve 9/1 maddelerinde tanımlanan davranıştan
sergilediği kanaatine varılmıştır. Bu nedenle adı geçen Öğretim Görevlisi Gülsen
SUCU'nun söz konusu Disiplin Yönetmeliğinin 9/d ve 9/1 maddeleri esas alınarak İki yıl
süre ile "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" cezası II» cezalandırılmasının uygun
olacağı kanaat vs sonucuna varılmıştır.

Prof.Dr.Adem GÜLEL
Soruşturmacı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ,
Amasya Fen-Edeblyat Fa kültesi-Dekanı

AS!.! & - . - ••<
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KARAR TUTANAĞI

07,03.2005 tarihinde saat 10.30'da toplanan Disiplin Kurulunda, soruşturmacı
Prof.Dr.Adem GÜLEL'In hazıriadığı Samsun Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Gülsen SUCU'ya ait soruşturma dosyası, raportör Samsun Sağlık Yüksekokulu
Müdür Yardımcısı öğretim Görevlisi Hatice KUMCAâiZ'm sunumundan sonra
tartışmaya açıldı.

Konuyla ilgili olarak kurul üyelerince yapılan tartışmalar sonunda,
soruşturmacı Prof.Dr.Adem GÜLEL'm önerdiği ve raportör Öğretim Görevlisi
Hatice KUMCAĞITın da katıldığı, Disiplin Yönetmeliği'nin ».maddesinin d ve I
bendi uyarınca iki (2) yıl süre İle "Kademe İlerlemesinin Durdurulması" cezasının
verilmesi uygun görülmüştür. Ancak adı gecen öğretim Elemanının bulunduğu
maaş derece ve kademe itibariyle söz konusu cezanın uygulanması mümkün
olmadığından Yükseköğretim Kurumlan, Yönetici, Öğretim Elemanları ve
Memurian Disiplin Yönetmeliği'nin 13. maddesi uyarınca % oranında aylıktan
kesinti yapılmasına oy birliği İle karar verildi.

Prof.Dr.Ytlksel KESİM
Mödür

Öğr.Gör.Hatlce KUMCAĞIZ PrpOj*filAıur ŞARJ HASAN
MOdOr Yardımcısı (Oye) C^ ty

öğr.Gör.Sevlm KOYUNCU Ooç.Dr.Mefhın UNSAL
Müdür Yardımcısı (Üye) Oye

Katılmadı Katılmadı

/juLui/L
Yrd.Doç.Drjâehmet KURT

Oye

t .•»'«•»•»»lı
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GİZÜj
T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

.30.2.ODM.0.70.00.00/141.0- 1>İ,~H SAMSUN
Say> : ı$
Konu :

SAMSUN SAĞ L1K YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜÖ ÜNE

Yüksekokulunuz Müdür Yardımcısı ve Ebelik Bölüm Başkan Vekili öğr.Gör.Sevim
KOYUNCU ile tartışması sırasında küfür etmesi ve fiziki saldırıda bulunması nedeniyle
Öğr.Gör.Gülscn SUCU hakkında Müdürlüğünce bajlaulan disiplin soruşturmaları
sonucunda; Disiplin Kurulunuzca verilen "Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Öğretim
Elemanı ve Memurları Disiplin YönetmeliğT'nin 9/d-l maddesi gereğince iki yıl süre ile
"Kademe İlerlemesinin Durdurulması " cezasına adı geçenin itirazı Üniversite Disiplin
Kurutunun 22.04.200S tarihli toplantısında görüşülmüştür.

Sözkonusu itiraz toplannya katılan kurulu Üyelerinin oy çoklu ile reddilerek Disiplin
Kurulunuzca verilen ceza ile fiilin örtüşrnemesi nedeniyle cezanın kaldırılmasına , disiplin
yönetmeliğinin 48.maddesi uyarınca Ögr.Gör.Gülsen SUCU'nun "Kınama" cezası ile
tecziyesine karar verilmiştir. Disiplin Kurulu kararının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ferit BERNAY
Rektör

EK :1 Karar

GİZLE

Te te tex: 0 (382)457 60 91

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 224 —

Buna karşm, Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında çalışmakta olan Gülcan Çelik'in yıllık
izin talebinin kabul edilmemesi nedeniyle Anabilim Dalı Başkam ve aynı zamanda Rektör
Yardımcısı olan Prof. Dr. Bedri Kandemir'e "istediğim zaman izin alamadığım yerde hiçbir iş
yapmam" şeklinde ifadelerde bulunması üzerine, Dr. Kandemir tarafından Gülcan Çelik'in Hastane
Başhekimliğine şikayet edildiği, açılan soruşturma neticesinde Gülcan Çelik'e "Dr. Kandemir'e
hakaret ettiği" gerekçesi ile "Maaş kesme cezası" verildiği tespit edilmiş olup,

Gülsen Sucu hakkında yürütülen soruşturmada hakaret ve fiili saldın girişimi sabit olmasına
rağmen ceza indirimi ile kişiye "kınama cezası" verilirken, Gülcan Çelik'e iki kişi arasında geçen
konuşmaların hakaret olarak değerlendirilmesi nedeniyle "maaş kesme cezası"nın verilmesi eşitlik
ilkesini yaralamaktadır.

sr

&rc/c*t t
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Gfilcan Çelik Erdinç hk. 08 OS J.

HASTANE BAŞHEKİMLİĞİNE

Sağlık Teknisyeni Galcan ÇELİK ERDİNÇ'in senelik izin almak
isteği konusunda Pataloji Anabîlim Dalı Başkanı' Prof.Dr.Bedri
KANDEMİR ile arasında geçen tartışına nedeniyle hakkında açılan disiplin
soruş tınması sonucunda "Yükseköğretim Kurumlan Yönetici "öğretim
Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeligr'nin 8. maddesi ( e ) fıkrası
uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 1/8 oranında "Aylıktan Kesme"
cezası ile tecziyesi uygun görülmüştür.

Sözkonusu cezanın ilişikteki kapalı zarf şeklinde adı geçene tebliğini
ve tebellüğ kağıdının Rektörlüğümüze gönderilmesini arz ederim.

V} V A * * M V V ^ - N
Nazım ALKAN
Genel Sekreter

EK: I Zarf

Göreve Gelmeme ya da Geç Gelme İddiaları Üzerine Açılan Soruşrurmalardaki
Tutarsızlıklar:

Sinop Sağlık Yüksekokulu öğretim Görevlisi Demet Gönener hakkında (1) gün göreve
gelmediği iddiası ile açılan soruşturma neticesinde "Maaş kesme cezası", Avukat Yaşar Baş
hakkında da (6) gün göreve gelmediği iddiası ile yürütülen bir soruşturma neticesinde "kademe
ilerlemesinin durdurulması cezası" verildiği ve Avukat Yaşar Baş'a verilen bu cezanın Samsun
İdare Mahkemesince iptal edildiği,

B.30.2.0DM.0.66.02.00/3»tS£2

Of,

Sayın YnLDoç-Dr.H.Dİhıek GÖNENER
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Şahinbey/Gaızıantep

Sinop Sağlık Yüksekokulunda görevli bulunduğunuz dönemde 22.06.2004 gunO
mesai saatleri içerisinde izinsiz ve Özürsüz olarak Yüksekokuldaki göreviniz» hiç gelmemeniz
nedeniyle »ı-irVmı»«i« bağlatılan «n«>pii« soruşturması f-""***T"<<»; "Yukseicögretijn
Kurumlan Yönetici. Öğretim Elemanı vs Memurları Disiplin Y«netmelı8i"nfa» 8jnaddeci b
bendi gereğine* "1/30 omunda aylıktan kesme '* oezaaı ile cezalandmlmainz uygun
görülmüştür.

••YukaekBgrethn Kuramları Yönetici, öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin
YaoetroeUgi"nin 47. maddesi hükmü uyarınca bir ast malrnma itiraz etme hakkınız olup, itiraz
•Öreniz teblifc tarihinrlm itibaren 7 gündür. (

Bilgilerinizi rica ederim. £**"

ProtDrEhUl MALATVAIJOÖUJ
Yüksekokul VRJdOril
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B.30.2.ODM.0.70.00.00/141.Ö- . **

Sayın Av. Yasar BAŞ
Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

26.11.2001 tarihli tebligata rağmen Merzifon Meslek Yüksekokuluncüud görevinize
baslamadığunz ve 27,28,29.30.11.2001-01,02.12.20Oı tarihlerinde hiçbir geçerli mazeret
göstermeden altı (6) gün görevinize gitmediğiniz hususunda hakkınızda yapılan disiplin
soruşturması sonucunda, izinsiz veya kabul edilir bir özrünüz olmaksızın dön (4) gOn
görevinize gitmediğiniz anlaşıldığından "Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Öğretim
Elemanı ve Memurları Disiplin Yöneuneligi"nin 9. maddesi b bendinde yer alan bir (1) yıl
süre ile "Kademe İlerlemesinin Durdurulması": cezası ile cezalandırılmanız uygun
görUhnustur.

Konu ile ilgili Disiplin Kurulu Kararından bir suret ekte gönderilmektedir.
"Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Öğretim Elemanı ve Mcmurtan Disiplin
Yöncöneliği"run 47.maddesi hükmü uyarınca Yttksefc Disiplin Kurulu Başkanlığına itiraz
etme hakkınız olup. itiraz sureniz tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.

Bilgilerinizi rica ederim. ^^ £

Prof.Dr-Ferit BERNAY
Rektör

EK: 2

ASLIGİBİŞİR

Hukuk Müşaviri

Avukat Yaşar Baş ve Dr. Demet Gönener'e göreve gelmedikleri iddiası ile açılan
soruşturmalarda yukarıda anlatılan ağır cezalar verildiği,

Buna karşın; aynı iddialarla yani göreve gelmeme gerekçesi ile Memur Erol Kılıç ve
Memur Adnan Kavas hakkında yürütülen soruşturmalarda adı geçenlerin göreve gelmedikleri
soruşturma raporu ile tespit edilmekle birlikte Adnan Kavas'a "uyarma cezası" verildiği, Memur
Erol Kılıç'a ise hiçbir ceza verilmediği tespit edilmiş olup,

Bu dorum, disiplin soruşturmalarmda cezaların kişilere göre belirlendiği kanısını
güçlendirmektedir.
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GİZLİ
B.30.2.ODM.0.70.00.00?"' * "
Soruşturma hk. 3 4 3 1 2 12 12

Sayın Adnan KAVAS

05-06/11/2001 tarihlerinde izinsiz ve mazeretsiz olarak göreve gelmemeniz
nedeniyle hfiyinnır^" açılan disiplin soruşturması sonucunda, "Yükseköğretim
Kurumlan Yönetici, Öğretim Elemanlan ve Memurları Disiplin YöneüneügP'nin 5.
maddesi gereğince "Uyarma" cezası ile tecziye edilmeniz uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin
Yönetmeliğinin 47. maddesi hükmü uyannca Rektörlük Makamına itiraz etme hakkmız
olup, itiraz süreniz tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. Bundan sonra çatışma
hayatınızda daha dikkatli olmanızı rica ederim.

GİZLİ

Sayın Erol KILIÇ
Sağlık Uygulamam ve Araştırma Hastanesi

17-18-19 Şubat 2004 tarihlerinde görevinize geç gelip erken ayrılmanız ve izinsiz öve
özürsüz olarak 20 Şubat 2004 tarihinde göreve gelmemeniz nedeniyle fr»n-ını->Hn başlatılan
disiplin soruşturması neticesinde soruşturmacı tarafından, Yükseköğretim Kurumlan Yönetici
öğretim Elemanlan ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyannca herhangi bir ceza
ile cezalandırılmanız önerilmemiş olup, bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması
konusunda daha dikkatli davranmanız hususunda gereğini rica ederim.

NatamALKANl
Genel Sekreter >

- Alkollü Olarak Göreve Geldiği İddiasıyla Açılan Soruştunnalardaki Ceza
Tutarsızlıkları:

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin çeşitli birimlerindeki 8 çalışan hakkında göreve alkollü
olarak gelme nedeniyle soruşturma açıldığı, bu soruşturmalarda şahısların alkollü oldukları
kanaatine varıldığı, ancak, şahıslardan bazılarına maaş kesme gibi ağır cezalar verilirken, bir
kısmının sözlü uyan ile geçiştirildiği, bazılarına ise hiç ceza verilmediği tespit edilmiştir;

Hastane çalışanlarından Elvan Vanlı ve Seyfettin Akın hakkında görev sırasında alkol
kullanmak iddiası ile açılan soruşturmada tutanaklara göre kişilerin alkollü olarak acil servise
geldiklerinin acil servis doktoru ve hemşireler tarafından tespit edilmesine rağmen, adı geçenlere
herhangi bir ceza verilmediği,
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T U T A N .

Bj«ĞJ

B.30.2.OPM.0.70.00.00/515-Z^Çf*-4

Sayın Elvan VANLI
Saflık Arattırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi

Hastabakıcı

08.O6.20O3 tarihinde saat 16-00-08.00 şifünde çamasunane sorumlulanndan Hizmetli
Seyfettin AKIN ile gOraviniz «nnaısırnla içki içtiğiniz iddiaları Özerine hakkınızda açılan
sorutturma sotfUcucda; olayla ilgili kesin' bir delil elde edilemediği içiii aonisuumacı
tara&ndan herhangi bir ceza Onerilroernis olup, bu tflr olaytann tekrarlanmaman konusunda
daha dikkafli davranmanız hususunda bilgilerinizi Önemle rica ederim.

Genel Sekreter
?.;•'-2 S

B.30.2.ODM.0.70.00.00/515-
J± "^3 >

Sayın Elvan VANLI
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi

Hastabakıcı

08.06.2003 tarihinde saat 16.00-08.00 siftinde çamaşırhane sorumlulanndan Hizmetli
Seyfettin AKIN ile göreviniz «sn«amin içki içtiğiniz iddiaları Özerine hakkınızda açılan
soruşturma sotfucunda; olayla ilgili kesin' bir delil elde edilemediği için soruşturmacı
tarantıdan herhangi bir ceza Önerilmemiş olup, bu tflr olayların «rfrTnrT*nrıwmı*r> konusunda
daha dikkatli davranmanız hususunda bilgilerinizi Önemle rica ederim.

Nazım ALKAN
Genel Sekreter
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Üniversite matbaası teknisyenlerinden Esin Çır ve Taner Bacaksız hakkında bir kısım
öğrencinin uygulama dersi için matbaaya geldikleri sırada alkol aldıklarının tespit edilmesi ve
olumsuz tavırlar sergilemeleri neticesinde soruşturma açıldığı ve alkollü olduklanmn tespit edildiği,
soruşturma sonucunda adı geçenlere uyarma cezası verilmesinin önerildiği, ancak Çır ve
Bacaksız'in itirazı sonrasında uyan cezasının da verilmemesine karar verildiği,

B.30.2.0DM.0.70.00.00'SlS'<''' >
Son Savunma İstemi 30 01

Saym Taner BACAKSIZ
Matbu Teknisyeni

Üniversitemiz Samsun Meslek Yüksekokulu Matbaacılık Programında yer alan
"MAP 111 Matbaacılık Uygulamaları I (062) " dersinin verildiği 09 Kasım 2001
tarihinde mesai yapmakta olduğunuz sırada içki içmeniz ve bazı olumsuz tavırlar
sergilemeniz nedenleriyle hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonucunda,
soruşturmacı tarafından saat 17.00'den sonra içkili olarak ders yapılmakta olan
matbaaya gelmeniz ile ilgili "Yükseköğretim Kurumlan Yönetici. Öğretim Elemanı
ve Memurları Disiplin Y0nctmeligi"mn S. maddesi uyarınca "UYARMA" cezası ile
cezalandırılmanız Önerilmiş olup, konu ile ilgili son savunmanızı yazımızın tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak Genel Sekreterlik Makamına teslim
etmenizi aksi halde son savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı ve lı»Vfr|m«t»
mevcut delillere göre karar verileceği hususunu bilgilerinize rica ederim.

Genel Sekreter

GİZLİ
B.30.2.ODM.0.70.00.0OSI5- i t j^O.

İZ J 2

Sayın Taner BACAKSIZ
Matbaa Teknisyeni

tLGt: 06.02.2002 günlü dilekçeniz.

Hakkınızda açılan sorutturma sonucu, soruşturmacı tarafından önerilen "UYARMA"
cezasına ilgide kayıtlı dilekçeniz ile yaptığınız savunmanın incelenmesi neticesinde önerilen
cezanın verilmemesine fakat bu tür olsytann tekrarlanmaması konusunda daha dikkatli
davranmanız ile işyerinizdeki hat ve hareketlerinize Özen göstermeniz hususunda
bilgilerinizi önemle rica ederim.

Genel Sekreter
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B.30.2.ODM.0.70.00.00*4^*>' &
Son Savunma İstemi 30 - 01

Sayın Ersin ÇIR
Matbaa Teknisyeni

Üniversitemiz Samsun Meslek Yüksekokulu Matbaacılık Programında yer alan
"MAP 111 Matbaacılık Uygulamaları I (062) " dersinin verildiği 09 Kasım 2001
tarihinde mesai yapmakta olduğunuz sırada içki içmeniz ve bazı olumsuz tavırlar
sergilemeniz nedenleriyle hakkınızda açılan disiplin soruşturması sonucunda,
soruşturmacı tarafından saat 17.00'den sonra içkili olarak ders yapılmakta olan
matbaaya gelmeniz ile ilgili "Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, öğretim Elemanı
ve Memurları Disiplin YönetmeligT'nin 5. maddesi uyarınca "UYARMA" cezası ile
cezalandırılmanız önerilmiş olup, konu ile ilgili son savunmanızı yazımızın tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak Genel Sekreterlik Makamına teslim
etmenizi aksi halde son savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı ve hakkınızda
mevcut delillere göre karar verileceği hususunu bilgilerinize rica ederim.

Genel!

GİZLİ
BJ0.2.ODM.0.70.00.00/51 *-.il Ü6 \

«1 Oi

Sayın Ersin ÇIR
Matbaa Teknisyeni

İLGİ: 06.02.2002 günlü dilekçeniz.

Hakkınızda açılan soruşturma sonucu, soruşturmacı tarafından önerilen "UYARMA"
cezasına ilgide kayıtü dilekçeniz ile yaptığınız savunmanın incelenmesi neticesinde önerilen
cezanın verilmemesine fakat bu tür olayların tekrarlanmaması konusunda daha dikkatli
davranmanız ile işyerinizdeki hal ve hareketlerinize Özen göstermeniz - hususunda
bilgilerinizi önemle rica ederim.
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Alkollü olarak göreve gelme ya da görev sırasında alkol alma iddiaları ile yürütülen
soruşturmalarda uygulanan cezalar yukarıda anlatılan gibi olmakla birlikte, Tıp Fakültesi
Hastanesinde hastabakıcı olarak çalışmakta olan Murat Asma hakkında yürütülen soruşturmada ise
Asma'ya "maaş kesme cezası" verildiği görülmektedir.

B.30.2.ODM.0.70.00.00£^vx
Soruşturma hk. 2 ^ 0t>

HASTANE BAŞHEKİMLİĞİNE

10.10S.2001 gönü görev yerine alkollü gelmesi nedeniyle Hastaneniz
elemanlarından Hastabakıcı Murat ASMA hakkmda açılan soruşturma
sonucunda; 2547 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı
ve Memurian Disiplin YönetmcliğTnin 8. maddesi uyarınca bir de&ya mahsus
olmak Özere brüt aylıktan 1/8 oranında "Aylıktan Kesme" cezası ile tecziyesi
uygun görülmüştür.

Sözkonusu cezanın Oişikteki kapalı zarf şeldinde adı geçene tebliğini ve
tebellüğ kağıdınm Rektörlüğümüze gönderilmesini rica ederim.

^ NaamA^KAN

Hukuk Müşaviri

EK:lZarf XV
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- Evrakta Tahrifat Yapıldığı İddiasıyla Açılan Soruşturmalarda Verilen
Cezalardaki Farklılıklar:

Yükseköğretim Kurumlan Yöneticileri, öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin
Yönetmeliğinin 8/n maddesine göre "Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif
edilmiş belgeleri kullanmak veya başkalarına kullandırmak" fiili maaş kesme ile
cezalandırmayı gerektirmektedir.

Ondokuz MayısÜniversitesi idarecileri tarafından evrakta tahrifat yapıldığı iddiasıyla açılan
soruşturmalarda tahrifat yaptığı tespit edilen Memur Osman Kolsan ve Memur Serihan Pasin'e
açılmış olan iki ayn soruşturmada disiplin yönetmeliğinde belirtilen cezaya uygun olarak "maaş
kesme cezası" verildiği;

Buna karşın, Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu inşaatı ile ilgili olarak ihale
dosyalannda Müteahhit Necati Alkan'ın tahrifat yapmasına izin veren Memur Semra Soysal
hakkında yürütülen soruşturma neticesinde suçu işlediğinin sfibut bulduğu tespit edilmesine
rağmen adı geçene "uyarma cezası" verildiği,

Bu durum, evrakta tahrifat nedeniyle verilmesi gereken maaş kesme cezasmın
uygulanmamasına bir örnek teşkil ettiği gibi, aynı suçu işlemiş diğer memurlar ile Semra
Soysal arasında ceza takdiri nedeniyle ayrımcılık ve keyfi muamele yapıldığını göstermektedir.

B 30 2.ODM.0.70.00.00/fi|!lS^- : 3' i <'>'
Soruşturma hk. 28 03 200 J

Sayın Osman KOLSAN

Hastalanıl Van tahlil sonuçlansa değiştirmeniz iddiası ile hnVkınariı açılan
soruşturma sonucunda 2547 Seyib "Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Öğretini
Elemanı ve Memurları Disiplin Ytaetmeligj"iıin 8. maddesi gereğince 1/30 oranında
"Aylıktan Kesme" cezası ile tecziye edilmeni* uygun görülmüştür.

HfH"ntT«ı» yürütülen soruşturma sonucunda verilen cezaya itiraz süreniz tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün ohıp, bundan., «onra çalışma hayatınızda daha dikkatli
olmanızı rica ederim.

j
azım ALKAN [

Genel Sekreter a.
Genel Sekreter Yrd.
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FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Fakülteniz elamanlarından Serihan PASİN'tn, Hastane Başhekimliğinde
servis sekreteri olarak görevli iken, o tarihlerde Dahiliye 1 servisine alman
makbuzun üzerinde tahrifat yapılması nedeniyle hakkında açılan soruşturma
sonucunda; 2547 Sayılı "Yükseköğretim Kurumlan Yönetici. Öğretim Elemanı
ve Memurları Disiplin YönetmeligP'nin 8. maddesi n fikrasi uyarınca brüt
aylıktan 1/30 oranında "Aylıktan Kesme" Cezası ile tecziyesi uygun
görülmüştür.

Sözkonusu cezanın ilişikteki kapalı zarf şeklinde adı geçene tebliğini ve
tebellüğ kağıdının Rektörlüğümüze gönderilmesini rica ederim.

Rektör a.
Rektör Yardımcısı

B.30.2.ODM.0.70.06:00/5&I.63(J
Son Savunma tstemi " Q{+ O"2_

Saytn Semra SOYSAL
Memur

Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu inşaatıyla ilgili 31.12.2001
tarihinde müteahhit Necati ALKAN'a evrak tamamlamak için dosyayı vermeniz ve
odı geçen müteahhit tarafından 24.12.2001 tarihli kesin hesap hakedisi üzerinde imza
bölümüne "itiraz kaydıyla" ibaresinin sonradan eklenmesi nedeniyle hakkınızda açılan
disiplin soruşturması sonucunda, soruşturmacı tarafından "Yükseköğretim Kurumlan
Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmc]igi"nin 5. maddesi
uyarınca "Uyarma" cezası ile cezalandırılmanız önerilmiş olup. konu ile ilgili son
savunmanızı yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 7 gOn içinde yazılı olarak Genel
Sekreterlik Makamına teslim etmenizi aksi halde son savumna hakkınızdan vazgeçmiş
sayılacağınızı ve hakkınızda mevcut delillere göre karar verileceği hususunu
bilgilerinize rica ederim.

Genel Sekretdr

ASLI GİBİDİR
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•Tez Çalışmalarından Üretilen Yayınlarda Yazılı İsimler Nedeniyle Yürütülen
Soruşturmalardaki Tutarsızlıklar:

Tez çalışmalarından üretilen uluslararası yayınlarda yazılan isimlerle ilgili olarak yürütülen
soruşturmalarda idarenin farklı uygulamalara gittiği ve kişiye özel davranışlar sergilediği dikkati
çekmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Açıkgöz hakkında Doktora
öğrencisi İnci Devrim'in tez çalışmasını kendisini birinci isim yazmak sureti ile yurtdışı bir dergide
yayınlattığı iddiası ile soruşturma açıldığı, yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturmacı Prof. Dr.
Yaşar Anlar'in "Doç. Dr. Gökhan Açıkgöz'ünyöneticisi olduğu tezin verilerini kendisinin birinci
isim, tez öğrencisinin ikinci isim olarak yayınlanmış olmasında herhangi bir yasa, yönerge ve kural
dışı durum saptanmadığı"m beyanla cezayı gerektirir bir durum olmadığına karar verildiği ve idare
tarafından da Dr. Açıkgöz'e bir ceza verilmediği;

(Soruşturma Raporunun "Sonuç" kısmı)

Sonuç: Diş hekimliği dekanlığından alınan bilgilere göre Doç. Dr. Gökhan

Açıkgöz'ün yöoetJdsi olduğu tezin verilerini kendisinin birinci İsim, tez öğrencisinin

İkinci İsim olarak yayınlamış olmasında herhangi bir yasa, yönerge ve kural dışı

durum saptanamamıştır.

Yapılan soruşturma ve İncelemede Doç Dr. Gökflan Açıkgözün'bir" disıpOn suçu

işlemediği sonucuna varılmıştır.
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B.30.2.ODVL0.70.00.00r'141.*JtO2>

M öl ı,

Saym Doç.Dr.GSkhm AÇIKGÖZ
Di» Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Ogrctim Üyesi

Üniversitemizce ilan cdiks Dis Helamligi Fakültesi Feriodontoloji Ambüim
.Dalı Profesörlük K*dnnma «tanmak üzere yapmuj oldujjımuı: btsvtınıda jari üyelerine
..«oderilen bilimci dasyanum değerlendirilmesi asamumda dosyuızdaki
"Comparijon Keratinocyte ProKferalioo in Diabetic and Noodiâbetic Inilamed
Ginghrı- isimli malulenin anjmmayi dayalı yayuı fuKyetloindeki "Diabali ve
klinik ujljtb bireyinde pcriodo<ıtiti«, difet! kentinotil glikojen içeriği ve tettinoıiı
proliftnsjoıı profilleri ili»»»" isimli YidRiç.Dr.liıri DEVRİM'in Anhk 1998'de
vtnüjı Dolcton nz «alıtma» l;eruind< yayubndıgı iddia edUmjti

S&zkonuau iddiabr nedeni ilo hakloıuzda baflatüan disiplin »ru}OOTMSl
<amamlanfflı« olup, tongtunca komisyonu nnfindu hedıangi bir u c sasınma
rutlaunadıgından cezalmdınlmimz ıddif edilmemiştir.

Bilgilerinizi ve gero&ini rica ederin.

Prof. Dr. Ferit BERNAY
Rektör

Buna karşın, benzer şekilde Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında ...
Üniversitesi'nde görevli Dr. H. Arslan'ın yapıp yürüttüğü bir tezden çıkarılan bir makaleye
katkıları olmadığı halde isimlerinin yazıldığı ve haksız menfaat temin ettikleri iddiasıyla, tez
sahibinin bu konularda bir şikayet başvurusu olmadığı ve aksi yöndeki ifadelerine rağmen açılan
soruşturmada, tez yöneticisi Prof. Dr. Süleyman Kaplan'a "uyarma", Dr. Aslan'ın çalışma
arkadaşları olan Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Ersan Odacı'ya ise "kınama
cezası" verildiği,

Söz konusu her üç cezanın da Samsun İdare Mahkemesinin 2004/1392, 1705 ve 1706 sayılı
kararlan ile "... davalı idarece, bahse konu uzmanlık tezinin hazırlanmasında davacının herhangi
bir katkısının bulunmadığı halde, tezin hemen aynı olarak yurt dışında yayınlanan makalede
isminin bulunması, teze atıf yapılmaması ve makalenin akademik faaliyet raporunda gösterilmemesi
dava konusu tecziye işlemine dayanak olarak gösterilmekte ise de, soruşturma kapsamında
ifadesine başvurulan tez sahibi Dr.Hüseyin Arslan'ın ifadesinde, yurtdışında bir dergide
yayınlanan makalenin makalede ismi bulunan kişilerin katkıları ile hazırlandığı yönünde beyanda
bulunması ve tezin sahibi olarak davalı idarenin iddiasının aksine tezinden alıntılarla hazırlanan
makale dolayısıyla herhanei bir şikayetinin bulunmadığının anlaşılması karşısında. ... dava konusu
tecziye işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı..." gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Benzer iddialarla Doç. Dr. Gökhan Açıkgöz hakkında yürütülen soruşturmada hiçbir
ceza verilmezken, diğer olayda tez sahibi tarafından herhangi bir şikayet dahi
bulunmamasına rağmen adeta bir suç yaratılarak ceza verilmesi ve bu cezanın da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 236 —

mahkemece hukuka aykırılığının tespiti soruşturmalarda çifte standarth davranılması ve
maksatlı ceza verilmesi iddialarını desteklemektedir.

ONOOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

SAMSUN

Bay ı BJ&£.

Karne Caza Taba?

Sayn ProfJ)r. SGteymn KM>LAN

HWofc»6wMydpH Anablm Daknda Dr. HOnyn A8LAN taratndan 1900 ytfmda

hanrianan "Bir ve yedi gOattk cncMartn »«ppokampualannda toplam nöron tayunm ^ A

matodu Is Itataponman* adı usnanUc taıMn 2002 ytada *Nauraaoianoa Raıaarah

Commurfcafena* adı dtrgldo makala olarak loji (ata atf yapamadan yaymlanması

Mıhlan O I ı I B ı baftattan aoruılunnatar naloaaMa tumantdt ttdnin yanbnamia

Oarajman olarak çaaynanm v* ffcayat konun mafcalanln ttmOjta kaim

Umante karan taodn tafakkOr aaytamda adam 0^W oagmaym M öğretm OyeaMn

makalayB yusar oavak ojnnaalna hh vannak, abz konuau makaltdo IQH toft atf

y«p*manıtM, ate tonum maMaıjt akadan* faalyat «porunda goatarmayafak 9&toney»

çabstnamz nedeıriyta hakfanoıta açMtş Munan « « k * wru»turmi»ıaeJ)1.2O04taflr«»on

yazaııavunaanıttaonuctaım«bulunraakta*r.

8oruslurmaoi tarafından haklonadi «narlan 'YOkaakegnttn Nurumtan YanatU,

Orjratfm Etomam * Marrurtan Dfıtoln Yon^m^rttb oV « bmolnl BM etno^z Md«ni !•

Vanan oazay» karat Olak*ı YOnstna^Mn 47. rnaddaal uyannea yad (7) gOn

ioarUnda birOatdUptnmakaranabaşıumarıaktamvar*.

ProfAr. Fulya TA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 2 3 7 -

ONOOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ lmm. t
TIP FAKÜLTESİ ÛlZLl

SAMSUN **
o ^ S ^ 1 0 / 0 2 / 2 0 0 4

Konu: Ceza T«b«öi

Sayaı YfcLDoçJfcDr. BOryamin Ş A H *

H*fc*$-Enbrtp>fctfl Anabttm Dafcnda Or. KÛveyin ASLAN taraftnden 1M0 yıbıda

tolmı "Brve yad oOnOfc dtcMmto Kppofcwnpgıiwndg toplan t>8ron Mywrwn

nMlodu fc hBMptanman* adı «znunbk ladni 2002 yıbndt Tlauroadanoi

Oammunfeaiona* « f t delkte makale oiatak ytymtad^mz kttMan ûzartn*

iKDotıloda, tanıman Or. tvttttft\ kûm% tfa aOx honuıu tad HgB te» atıf

z.»tetoou«umıkal^

gUamaya çahfirana Mdvniyto hakkınızda aplmf buhran dMpOnaoniflunnatı 27.^1.2004

tariM aon y a t * aavunmanote aonuçlanmş bulunmalıiadr.

Soruşturma tarafmdm tuMumzda flnarin "YMcMmaralm Kurumlan Yûneüd.

Oflnalm Semam v* Memurları Oisfetn Y&natnsa»jrtn 8M b a n » n a l acmartt naıknl «e

»artan TOKAMA' oaaa» l a catmtomlııte>am uygun gOıOlmOtMr.

Veton onay» karşı Di^>Sn YartfbnrtJPr* 47. maddesi idamca yad (7)

Bi^Mnlzl rtca adarkn.

PratOr.fUytTANVERl
Oakan
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GE
ONOOKUZ MAYIS ONfVERSİTESİ

TİP FAKÜLTESİ
SAMSUN

Sayf:B40.ZOOfcUXO1.O0.00/ 10/O2/2OO4

Konu:C«zaT«UBI

Sapn YwJDoc.Dr.Or. Emn ODACI

Mtiolaf-GmMyoiojl Anabftn OabMa Or. HOstjftı ASLAN tanıfcndan 1 9 » ytfmda

hanrtanan "8»r va ywS gOnDk oivcMMn H&K*m*ıu**t& tof^ r*nn t*/»*m oç».

le haıaptOTiBiı* adı uwart* bninl 2002 ytfnda 'Hatfoactoo RMMvch

«ft tfaıgUo mata* dank yayıntaApta U t t a n Ozartna bsşlaUan

tamamm Or. HOaayln A«km'« «k afla: ktmau tszi cgi taca rtf

Soruşturiiucj tarafmtfan hakfanada Onarten 'YOkaftkâOrafen Kunmlan Yöneiol,

Öûnrftn Saman «• Mamurtan OMpan Yteatmasy^n 6M bandU Hal a^norA nadenl «a

Onartan TOKAMA» caaat la ootateııüif inang uygun g»ttnOyOr.

Vartan oczaya karşı Dta|pln YOnaanaiynm 47. naddaai uyamoa yad (7) gOn

makamına h«fvwm»hattonawrd».

ProTIV. Fulya TANYERİ
Oefcan
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-Göreve Gelmeme tddiası ile Açılan Soruşturmalarda Verilen Muhtelif Cezalar:

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Zümrüt'ün, Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk
hakkında "4-5 Eylül 2004 tarihlerinde ikamet ettiği il dışına çıktığı", "6-10 Eylül 2004 tarihleri
arasında da mesaiye gelmediği" iddialarıyla soruşturma açtığı, soruşturmacı olarak da öğretim
üyesi Prof. Dr. Osman Zümrüt'ü (yani kendi kendisini) tayin ettiği,

T.C
OfTOOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANUCl

S.T. :BJI«.ODM.W7J)0.00«IH4 SAMSUN
K«uı :Soıu,nıma I6.O».MO4

Sayin-.Prof.Dr. Osman ZÜMRÜT
Öğretim Cyöi

Fakültemiz öğretim Üye«i Yrd.Doç.Dr. Hayrettin OztahVün 4-5 Eylül 2004
tarihlerinde ikamet ettiği ilin hudutlarını tericettigi ve 06-10 Eylül 2004 talihleri anısında
IM mesaiye gelmediği yapılan denetimlerde içtiril edilmiştir.

Kouu lıakkında gerekli soruşturmayı yapmak Özere 6*evlendirilmi$
buhımıyoraunuz.

Getckli aoruftunnuıun yapılarak ilgili yfinetıiMİİjin 25.ıtıud<lesi gereğiııce
hazırlayacağınız fezlekeyi dosya ile birlikle Dekanlığa teslim etmenizi rica ederim.

ProtDr. Oımu
O<ka>

04-10/09/2004 tarihleri arasında görev yerinde bulunmaması nedeniyle Yrd. Doç. Dr
Hayrettin öztürk hakkında açılan soruşturmada delil olarak 29/09/2004 ve 03/11/2004 tarihleri
arasında S ayn gün için tutulmuş ve Prof. Dr. Osman Zümrüt ile Fakülte Sekreteri Yunus Uzun
tarafından kaleme alman tutanaklar dosyada bulunmaktadır.

Olayda, soruşturma açılmasına neden olan tutanaktan hazırlayan kişinin, soruşturmayı
açanın ve soruşturmacının aynı şahıs yani Prof. Dr. Osman Zümrüt olması bir yana,
tutanakların tarihleri kontrol edildiğinde hiç birisinin görevde bulunmama tarihleri ile uyuşmadığı
ve hatta soruşturma raporunun yazıldığı 18/10/2004 tarihi ile aynı günde tutulmuş bir, daha sonraki
günlerde tutulmuş iki tutanağm dosyada yer aldığı, yani, 18/10/2004 tarihinde kaleme alınmış olan
soruşturma raporuna delil olarak (15) gün sonra tutulmuş tutanakların eklendiği tespit edilmiş olup,
bu durumun söz konusu (5) tutanağın da aym şekilde hazırlandığı ve sonradan tertiplendiği
şüphesine yol açacak nitelikte olduğu görülmektedir.
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T U T A N A K

03.11.2004 Çarşamba günü saat 09:15 ve 18:15'de yaptığımız kontrolde Fakültemiz
Öğretim üyesi Yrd. Doç .Dr. Hayrettin ÖZTÛRK'ün görev yerinde olmadığı tarafımızdan
tespit edilmiştir.

İşbu tutanak taraflınızdan tanzim edilmiştir. 03. II. 2004

ı )
YuniîuSÜR Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT
Fakülte Sekreteri Dekan

T U T A N A K

18.10.2004 pazartesi günü saat 09:15 ve 18.15'de yapttgunız kontrolde Fakültemiz
Öğretim üyesi Yrd. Doç .Dr. Hayrettin ÖZTÜRK'tin görev yerinde olmadığı tarafımızdan
tespit edilmiştir.

İşbu tutanak tarafımızdan tanzim edilmiştir. 18.10. 2004

Prof Dr. Osman ZÜMRÜT
Fakülte Sekreteri Dekan
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T U T A N A K

15.10.2004 pazartesi günü saat 09:15 ve 18:15'de yaptığımız kontrolde Fakültemiz
Öğretini üyesi Yrd. Doç Dr. Hayrettin ÖZTÜRK'ün görev yerinde olmadığı tarafımızdan
tespit edilmiştir.

tjbu tutanak tarafinuzdan tanzim edilmiştir. İS. 10. 2004

Prof Dr. Osman ZÜMRÜT
Fakühe Sekreteri Dekan

T U T A N A K

29.09.2004 Çarşamba günü saat 9:30, 10:30, ll:30"da yaptığımız kontrolde
Fakültemiz Öğretim üyesi Yrd. Doç .Dr. Hayrettin ÖZTÜRK'ün görev yerinde olmadığı
tarafinuzdan tespit edilmiştir.

l$bu tutanak taraflınızdan tanzim edilmiştir. 29.09.2004

\
Prot Dr. Osman ZÜMRÜT

Fakülle Sekreteri Dekan

(Soruşturma Raporunun "Sonuç" kısmıdır)
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İlgili tarihler*: be$ gön göreve gelmeme nedeniyle, Yükseköğretim
Kurumlan Yönetici,ÖŞretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 9/b
maddesinde belirtilen disiplin suçunu izlemiştir.

SONUÇ ; Yukarıdaki sebeplerden dolayı. Yükseköğretim Kurumları
Yönetici. Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin Kademe
ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren 9/b maddesinde belirtilen "İzinsiz veya
kurumlarca kabul edilen özurü olmaksızın kesintisiz 3-9 gün veya kısmî statüde
bulunan öğretim üyeleri için 12-36 saat devamsızlık göstermek" yani beş gün
görev mahallini izinsiz terk etmek suçunu islediğinden ilgili yönetmeliğin 9/b
maddesinde belirtilen "Kademe ilerlemesinin durdurulması" cezasıyla
cezalandırılma» gerekirken sanık Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Oztürk'ün bu suçlan
ilk kez işlemesi nedeniyle bir alt ceza olan ilgili yönetmeliğin i/b ve g
maddelerinde belirtilen "1/30 oranında aylıktan kesme cezası " ile
cezalandırılmasının uygun olacağı kanaatindeyim

18.10.2004
Prof.Dr. Osman Zümrüt

Soruşturmacı

Prof. Dr. Osman Zümrüt, soruşturmacı olarak 18.10.2004 tarihli soruşturma raporunda Yrd.
Doç. Dr. Hayrettin Öztürk'ün göreve gelmediğinin tespiti ile kademe ilerlemesinin durdurulması
cezasını önermiştir. Aradan yaklaşık (5) ay geçtikten sonra bu defa da Dekan Prof.Dr. Osman
Zümrüt, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayrettin öztürk'e kendisi (yani soruşturmacı
Prof.Dr.Osman Zümrüt) tarafından önerilen cezayı uygun bulmamış ve aşağıdaki belgede
görüleceği üzere Yrd. Doç. Dr. Hayrettin öztürk'e göreve gelmeyişinin kasıtlı olmadığı kişisel
kanaatiyle bir ceza vermemiştir.

Yapılan işlemdeki tutarsızlık ilk bakışta dahi göze çarpmaktadır. Soruşturmacı Prof. Dr.
Osman Zümrüt tarafından tesbit edilemeyen sanığın sübjektif ve öznel amacı, Dekan Prof. Dr.
Osman Zümrüt tarafından tesbit edilmiş olmaktadır.

İdari işlemi tesis eden makamda bulunan kimselerin vicdani kanaate göre yapması gereken
değerlendirmelerde, üstlendikleri farklı idari rollerin her birinde farklı bir vicdani kanaat
oluşturabilmiş olmaları Komisyonumuzca ilginç bulunmuştur.

Esasen vicdani değerlendirmenin öznelliği karşısında, farklı idari rollerde farklı vicdani
kanaat ortaya konması şeklinde oluşan çelişki, idari işlem prosedüründe yaratılan mevzuatın amacı
ile de asla bağdaşmayan uygulamalardan kaynaklanmaktadır.

Disiplin soruşturması esnasında soruşturulan kimsenin ileri sürdüğü iddialar karşısında, bir
yöneticinin kendi ceza önerisini reddederek olayı kapatmak zorunda kalması dikkate değerdir.
Özellikle de yöneticinin kendisi tarafından ifadesine başvurulan tanık tarafından ortaya konulan
iddiaları, bu iddialara giydirilen sübjektif kanaati meşrulaştırmamaktadır.

İlahiyat Fakültesi Dekanının disiplin işlerinde mevzuatın amacına ve şekline açıkça aykırı
uygulamalarının dikkat çekici olduğu görülmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



243 —

T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNftTOSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANUĞJ

Sajı :BJOJ.ODMJ)jr7^K).OÛ/515-6 SAMSUN
Konu £ « > * Yansı «7X31005

Saya, YrlDof J>r. Hayrettin ÖZTÜRK
Öğretim Üyesi

16.09.2CO4 tarih ve 515-M sayılı baklanızda açılan disiplin soruştuiması neticesinde, kasıt olmadıkı
gOzönOnde tutularak herhangi bir disiplin cezası verilmemiştir.

Bilgiletiniz] rica ederim.

Prof. Dr. Osman
Dekan

Dekan Prof. Dr. Osman Zümrüt, yine Yrd. Doç. Dr. Hayrettin öztürk'ün 29/09/2005
tarihinde göreve gelmediğini kendisinin tuttuğu tutanakla tespit etmiş, soruşturma açılmasına karar
vermiş, soruşturmacı olarak da bu kez Prof. Dr. tshak Yazıcı'yı tayin etmiştir.
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T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Sayı :B-M.2.ODM.0.67.0O.00/S15-93 SAMSUN
Konu : 06.10.2004

Sayın Prof.Dr. lshak Yazıcı
Öğretim Üyesi

Fakültemiz Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hayrettin öztürk'ün 29.09.2004 tarihinde
mesaiye gelmediği yapılan denetimlerde tesbit edilmiştir.

Konu hakkında gerekli soruştunnayı yapmak üzere görevlendirilmiş
bulunuyorsunuz.

Gerekli soruşturmanın yapılarak ilgili yönetmeliğin 25. maddesi gereğince
hazırlayacağınız fezlekeyi dosya ile birlikte Dekanlığa teslim etmenizi rica ederim.

\
Prof Dr. Osman ZÜMRÜT

Dekan '

Prof. Yaacı'nın, yaptığı soruşturma ile Yrd. Doç. Dr. Hayrettin öztürk'ün göreve
gelmemesinde bir kasıt bulunmadığım gerekçe göstererek ceza verecek bir fiilin bulunmadığı
kanaatiyle dosyayı Dekan Prof. Dr. Osman Zümrüt'e gönderdiği, Prof. Zümrüt'ün soruşturma
raporunu aldıktan sonra Prof. Yazıcı tarafindan hazırlanan raporu beğenmediği ve düzeltilmesi
amacıyla Prof. Yazıcı'ya "26.10.2004 tarihli yazınız ekinde sunulan soruşturma raporunun
değerlendirme ve sonuç kısmında, soruşturulan kişinin göreve gelmeyişini tespit ettiğiniz, ancak,
disiplin yönetmeliğinin 5/b maddesinde belirtilen fiil ve hallerle tam örtülmediği kanaatine
vardığınız belirtilmektedir. Var olduğu iddia edilen bir teamülün varlığının araştırılmadan sade
sanığın ifadesine dayanarak kanaate varmanız disiplin hukukuna aykırı olup, mevcut olmayan bir
teamüle dayanarak vardığınız kanaatin, tespitlerinizle çeliştiği görülmüştür. Raporun sonuç
kısmındaki bu çelişkinin giderilerek, yeniden düzenlenmesi hususunda gereğini rica ederim"
ifadelerini içeren bir yazı ile geri iade ettiği tespit edilmiştir.
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Dekanın bu yazısı birkaç yönden değerlendirilmelidir. Suçun maddi koşullanm esas alan
kendi değerlendirmesini, soruşturulanın sübjektif durumunu öne çıkaran kendi değerlendirmesi ile
reddettiği yukarda anlatılmıştır. Bu işlemde de soruşturulanın suç kastını değerlendiren
soruşturmacı kanaatinin değiştirilmesini yazı ile talep etmektedir. Bu işlem, disiplin
soruşturmacılarının kanaatlerinin talimatla oluşturulmaya çalışıldığını göstermektedir.

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Sayı :BJ0O.ODM.0.â7.00.09/515-l0l SAMSUN
Konu : 08.11.2004

Sayın Prof. Dr. İsbak Yazıcı
Öğretim Üyesi

26.10.2004 tarihli yazınız ekinde sunulan soruşturma raporunun değerlendirme ve
sonuç kısmında, soruşturulan kişinin göreve gelmeyişûıi tespit etliğiniz ancak, Disiplin
Yönetmeliğinin 5/b maddesinde belirtilen fiil ve hallerle tam Crtüşmediği kanaatine
vardığınız belirtilmektedir.

Var olduğu iddia edilen bir teamülün varlığının araştırılmadan sadece sanığın
ifâdesine dayanarak kanaate varmanız disiplin hukukuna aykırı olup, mevcut olmayan
bir teamüle dayanarak vardığınız kanaatin, tespitlerinizle çeliştiği görülmüştür.

Raporun sonuç kısmındaki - bu çelişkinin giderilerek, yeniden düzenlenmesi
hususunda gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Osman ZÜMRÜT
Dekan

Prof. Dr. Osman Zümrüt, kendi tespitleri ile ve kendisi tarafından yürütülen bir soruşturma
ile Prof. Dr. İshak Yazıcı tarafından yürütülen başka bir soruşturmada göreve gelmediğini tespit
ettiği Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk'e herhangi bir ceza vermezken, göreve gelmeme iddiası ile
aynı fakültede hizmetli olarak çalışan Hayrullah Gündem hakbnda yürütülen soruşturma ile
soruşturmacı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Okuyan tarafından önerilen "aylıktan kesme cezası" önerisini
aynen soruşturulana tevdi etmiştir. Bu iki olay soruşturmalarda keyfi davranıldığını ve kişiye
göre işlem yapıldığı iddialarını desteklemektedir.
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(Soruşturma Raporunun "Sonuç" kısmıdır)

Bu nedenle qe gelmen» suçunu bilerek islediğinden, Yükseköğretim
Kurumlan Yönetici Öğretim Elemam ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 8/b
maddesinde belirtilen disiplin uçunu işlemiştir.

SONUÇ; Yukandaki sebeplerden dolayı. Yükseköğretim KurumUn Yönetici,
öğretim Elemim ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin Aylıktan Kesme Cezan
gerektiren 8/b maddesinde belirtilen "özürsüz olarak en çok iki gün göreve
gelmemek" suçunu işlediğinden, daha önce de 1/30 oranında aylıktan kejme cezasıyla
cezalandırılmış nedeniyle 1/20 oranında aylıktan kesme cezasıyla/ie^alandınlnıasıntn
uygun olacağı kanaatindeyim.

y Mehmet OKUYAN
Soruşturmacı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

S.,1 :BJ0.2.ODM.M7JieJKVSlSTj SAMSUN
Koou 5onı»nın»«onı«u 03.01.2002

HaynJlah GÜNDEM
Hizmetli

Çc}itli tarihlerde göreve gelmeme suçu iddiasıyla haldcınızda açılan disiplin
soruşturması sonucunda. Yüksekiğretiin Kurumlan Yönetici, Öğretim Elemam ve
Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 8/b maddesinde belirtilen "Crürsta olarak en
cok iki gün göreve gelmemek" suçunu işediğinizden 1/20 oranında aylıktan kesme
cezası ile cezalandmbıanu uygun gArülmuftdr.

Bilgilerinizi rica ederim.

ProfDr. Osman
Dekan

- Diğer taraftan, açılacak soruşturmalara dayanak olması amacıyla öğretim üyelerinin
odalarında bulunup bulunmadığının tespiti için tanzim olunan tutanaklarda teknisyenlerin,
memurların hatta geçici işçilerin imzalanna da yer verildiği gözlemlenmiştir. Bir yükseköğrenim
kurumunun temel taşı olan öğretim üyeleri hakkında yapılan bu uygulamanın, etik bir davranış
olamayacağı açıktır.
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«TUTANAK»

Anabffim Dalımız öğretim üyelerinden Prof.Or.Sait BİLGİÇ, izin aknaksjzuı VB
mazeret göstermeksizin 21.04.2003 tarihinde mesaiye gelmemiştir Aşağıda İsimleri
yazık bulunan kiştter huzurunda, yukanda adı geotn öğretim üyesinin gerek odası
gerekse telefonu mesai saat suresince yoklanmış, görevde olmadığı saptanıp is bu
tutanak mesai bitiminde saat 17.00 'de dûzentenrristJr.21.04\

Frof.Dr.Oem KOPUZ Ögr.üor.ur.fcngîh yih ı CİOÖUU
Anebfllm Dalı Başkanı

Refattln OSTÛNER Mustafa CEBEÜK
Teknisyen y f ^ ^ J v ^ ^ f n Teknisyen

-TUTAMAK-

Anabfllm Dalımız öğretim Oyeterinden Prof.Dr.Sal BİLGİÇ, izin aknaksczm va
mazeret göstermeksizin 22.04.2003 tarSıinde mesaiye g9İmemiftfr.A»a9ıda testileri
yazdı bulunan kisüer huzurunda, yukarıda adı gecen Öğretim üyesinin gerek odası
gerekse telefonu mesai saati sOreslnce yoklanmış, görevde olmadığı saptanıp is bu
tutanak mesaî bitiminde saat 17.00 'de dü2©ntentniçtlr.22.04.2003

Prcflîr.Ccın KOPUZ 0çr.G«f.0r.e?Sgn Ç İ F T C İ O Ğ L U
Anabîim Dah Başkanı

RefBtön OSTONER Mustafa CEBEÜK
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TUTANAK

01071005 Cunu ffloU tut »M w 18:15 ıtııtett *tsuxU ytçctaaa luatnlMe
öftöm ayeti Doç. Dr. BuAtttttia TATAR's» fim yerinde ota*!*
totpit riıhftlftfr

y^|>>|jj DnMYAZCAN
DckM \ ™~* M

g) DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNE UYGUN CEZALAR VERİLMEDİĞİ İDDİA
EDİLMEKTEDİR;

Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin
Yönetmeliğinin 1 l/b-5 maddesinde "Amirine, maiyetindelalere, iş arkadaşlarına veya öğrencilere
fiili tecavüzde bulunmak" fiili tamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren bir eylem olarak
gösterilmiştir.

Veteriner Fakültesinde hizmetli kadrosunda çalışmakta olan Tuncer Deniz'in, tahakkuk
memuru Orhan Aktaş'ı tanıkların huzurunda yere yıkarak bıçakla yaralaması ve şikayet nedeniyle
hakkında disiplin soruşturması açılması üzerine, soruşturma neticesinde Tuncer Deniz'e "maaş
kesme cezası" verildiği, cezayı tebliğ yazısında da görüleceği üzere, Tuncer Deniz'in Orhan Aktaş'ı
bıçakla yaraladığının şahit ifadeleri ve diğer delillerin soruşturma sürecinde değerlendirilmesi
neticesinde suçun sübuta erdiği tespit edilmiştir. Suçun müeyyidesinin ise kamu görevinden
çıkarma cezası olmasına rağmen idare tarafından Deniz'e maaş kesme cezasının verilmiş olması
yasa ve yönetmeliklere aykırıdır.
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B.30.2.ODM.O.70.0O.00/515-27064

Sayın Tuncer DENİZ
Veteriner Fakültesi

Hizmetli

18.04.2003 tarihinde Mühendislik Fakültesinde gerçekleşen' kavga sonucunda
Mühendislik Fakültesi tahakkuk memura Oıtıan AKTAŞ'ı delici ve kesici aletle yaraladığınız
iddiası ile hakkınızda başlatılan disiplin soruşturması sonucunda Orhan AKTAŞ'ı delici ve
kesici aletle yaraladığınız anlaşıldığından 'Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Öğretim
Elemanı ve Memurları Disiplin Ytaetmeliğinnin S. maddesi gereğince "1/8 oranında aylıktan
kesme " cezası ile cezalandın İmanız uygun görülmüştür.

"Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin
Yönetmeliğimin 47. maddesi hükmü uyannea Rektörlük Makamına itiraz etme hakkınız olup,
hiraz süreniz tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.

GeneUSekreter

h) MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULUNDA GÖREVLİ BİR ÖĞRETİM ÜYESİ
HAKKINDAKİ CİNSEL TACİZ İDDİALARINI ARAŞTIRMAK ÜZERE, PROF. DR.
OSMAN ZÜMRÜT TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DİSİPLİN SORUŞTURMASININ
YÜRÜTÜMÜNDE ÇELİŞKİLER BULUNDUĞU İDDİA EDİLMEKTEDİR:

Merzifon Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören iki öğrenci, kendilerini ders sırasında öğr.
Gör. Zekeriya Paşaoğlu'nun taciz ettiği ve sıkıştırdığı iddiasıyla Cumhuriyet savcılığına suç
duyurusunda bulunmuştur. Basında çıkan haberler sonrasında tacizde bulunduğu iddia edilen
Zekeriya Paşaoğlu, 16.05.2001 tarihinde Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne vermiş
olduğu 885 Evrak kayıt numaralı dilekçesinde, Yüksekokulda girdiği "Bilgisayar Kullanımı"
dersinde bilgisayarın faresinin nasıl kullanılacağı anlatılırken derste uygulama sırasında bazı
öğrencilere farenin tutulması konusunda yardımcı olduğunu. Yüksekokuldaki bazı öğrencilerin
farenin kullanılması yöntemini gösterirken kendisinin yanlış hareketlerde bulunduğu iddiasıyla
Merzifon Cumhuriyet savcılığına dilekçe verdiklerini, bu iddiaların açığa kavuşması için hakkında
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soruşturma açılmasını talep etmiş, dilekçe aynı gün Samsun'daki Rektörlüğe ulaşmış ve Rektör
talimatıyla soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak da İlahiyat Fakültesi Dekanı Osman
Zümrüt'ün tayinine karar verilmiştir.

Soruşturmacı Prof Dr. Zümrüt'ün, ifadesini almak için soruşturulan Zekeriya Paşaoğlu'na
göndermiş olduğu 22.05.2005 tarihli yazıda ise cinsel taciz iddiaları ile ilgili soru sormak yerine,
adı geçene "Bilgisayar kullanımı dersinde bilgisayarın faresinin yanlış kullanıldığı iddiasıyla
açılan soruşturmayla ilgili sanık olarak ifadenize gereksinim duyulmaktadır" şeklinde ifadeleri
içeren davet yazısı gönderdiği görülmektedir.

cstzut
B30.2 0DM.0.70.00.00/H1.0-««SV

Soruşturma Jık.. ' ^ * O^" t

Sayın Prof.Or.Osman ZOMR.ÛT

ilahiyat Fakültesi D elamı

Üniversitemiz Merzifon Meslek Y01r»cl<okuhınrta Mudur Yardımcısı olarak BOrcv yapan
Ogr Gör Zckerrya PAŞAOĞLU hakkındaki Yüksekokulun 16.0S.2001 tarih ve
B30.2.0DM.0.76 03.00/K1-008SM aayıiı yaza ve eklerinden birer sura gönderilmiştir.

Sözkonusu hususu araatunp soruşturmak Özere "Yükseköğretim Kurumlan Yönetici, Oftretim
Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeligr'nin 17. maddesi hükmü uyarınca loru sturmacı olarak
görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Aynı Yonetmeüftin 25. Maddesi gereğince yasal suresi idinde hazırlayacağınız raporu
tekemmül «mi» dosya ile birlikte Rektortuftumüze gönderilmesini rica ederim.

Prof.br Ferit BERN AY
Rektör

Saym Ögr.Gor. Zekeriya PAŞAOĞLU
O.M.Ü. Merzifon Meslek Yüksekokulu

Müdür Yardımcısı
Bilgisayar Kullanmn' dersinde bilgisayarın faresinin yanlış kullanıldığı iddiasıyla

hakkınızda açılan soruşturmayla ilgili sanık olarak ifadenize gereksinim duyulmuştur.
l&denizi vermek Özere 30.05.2001 Çarşamba günü saat 10.00'da Merzifon Meslek

Yüksekokulu Müdürlüğünde hazır bulunmanızı rica ederim.
22.05.2001

Prof.Dr. Osman ZÜMR'
Soruşturmacı

Soruşturmadaki yöntem, baştan olayın kapatılması amacı ile hareket edildiği kanısını
uyandırmaktadır. Bu soruşturmada, aynı okulda çalışan öğretim görevlileri, memurlar ve
öğrenciler ifade vermek üzere davet edilmiş, ancak cinsel taciz iddiaları ile savcılığa şikayette
bulunan iki hz öğrencinin de aralarında bulunduğu bazı öğrencilere eğitim-öğretim döneminde
olunmasına rağmen ulaşılamamış, bunun üzerine bu öğrencilere iadeli taahhütlü tebligat
gönderilerek ifade vermeye davet edilmiştir. Soruşturmacı Prof. Dr. Osman Zümrüt soruşturma
raporunda, cinsel taciz iddiaları ile başvuran öğrencilere gönderildiği bildirilen davet yazısının
birer örneğini koymuş, ancak, tebligat bilgilerini koymamıştır. Yine soruşturma raporundan
anlaşıldığı üzere şikayette bulunan bu iki öğrencinin davete icabet etmemesi nedeniyle ifadeleri
alınamazken, bunun yerine olayları dışarıdan izleyen memurların ifadeleri alındığı, ifadesi alınan
bu memurlara "Sizce Zekeriya Paşaoğlu cinsel tacizde bulunmuş olabilir mi?", Zekeriya
Paşaoğlu'na ise "Kız öğrencilerin elini tuttuğunuzda neler hissettiniz?" şeklinde olayın
araştırılmasından daha çok kişisel değerlendirme içeren sorular sorulduğu tespit edilmiştir.
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İkametgah Adresi

ifadenin Alındığı

Yer-Tajih ve Saati

Prof.Dr. Osman ZÜMRÜT

Soruşturmacı

öer.Oör. Zekeriya PAŞAOûLU

O.M.O. Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

"Bilgisayar Kullanımı" dersinde bilgisayarın faresinin nasıl kullanıldığını anlatırken
yanlı; hareketlerde bulunduğunuz iddiasryla hakkınızda soruşturma atılmıştır.

Bu konuyla ilgili bildiklerinizi an1ntmi7.
CEVAP

^ T T
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Olayda, Samsun 'daki Ziraat Fakültesinde görev yapan Yard.Doç.Dr. Turhan Koyuncu 'nun,
memleketinden getirdiği pekmezi akrabalarına götürmek için Merzifon'a gittiğinde Yüksekokul
Müdürü Prof. Dr. Yunus Pınar 'in odasında şikayetçi öğrencileri gördüğünü ve bu öğrencilerin
kendilerinin şikayeti başkalarının yönlendirmesi ile yaptıklarım ve kızların pişman olduklarım
gördüğünü en ince detaylarına kadar anlatan üç sayfalık ifade dilekçesi ve diğer memurların da
öğrencilerin kendilerine gelerek bazı öğretim görevlilerinin kışkırtması ile ifade verdiklerini ifade
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ettiklerine dair benzer beyanları bulunmahaysa da, soruşturma süresince bir türlü şikayetçi ih
öğrenciye ulaşılarak üçüncü kişilerin öğrencilerin şikayeti konusundaki iddia ve ifadelerinin
doğrulanamadığı ve buna rağmen soruşturmanın devam ettirildiği,

Soruşturma raporunun değerlendirme ve kanaat bölümünde ise soruşturmacı Prof. Dr.
Osman Zümrüt 'ün soruşturmanın konusu ile hiç ilgisi olmayan şu değerlendirmelerde bulunduğu;
"Alman ifadeler doğrultusunda sanık öğr. Gör. Zekeriya Paşaoğlu'na yönelik olarak yapılan
suçlamaların bir komplo olduğu, sadece Meslek Yüksekokulunda görevli bazı öğretim görevlilerinin
kişisel düşünce farklılıklarından doğan çatışma sonucunda öğrencilerin de kullanılarak böyle bir
olayın ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Öğr. Gör. Zekeriya Paşaoğlu'nun derste göstermiş olduğu
davranışı, iyi niyetinin ve dersi öğretme çabasının saptırıldığı çoğu hrsal kesimden gelen ve bu tür
samimi davranışları (elini elinin üzerine koyarak mouse'u kullanmasını göstermek gibi) yanlış
değerlendiren bazı öğrenciler tarafından yanlış anlaşıldığı ve bunu fırsat bilen diğer öğretim
görevlilerinin ise bu durumu değerlendirerek okulda huzursuzluk çıkarmak amacıyla böyle bir olayı
gerçekleştirdikleri kanısına varılmıştır. Olayda adları geçen Öğr. Gör.Cemil Güvendi, öğr. Gör.
Abdullah Erden ve Öğr. Gör. Muhterem Gözütok'un ifadelerim vermek üzere gelmeyişleri bir nevi
suçlarını kabul etmeleri bu sonuca varılmasını kuvvetlendirmiştir." tespit edilmiştir.

Soruşturmacının bu ifadeleri, incelemenin tarafsız yürütüldüğü hususundaki inancı
zedelemektedir. Ayrıca, "çoğu kırsal kesimden gelmiş öğrenciler" tanımı da gerçeğe ayhndır.
ifadesini almak üzere öğrencilere gönderilen ifadeye davet mektuplarının incelenmesinden
görüleceği üzere, öğrencilerin çoğunluğu hrsal kesimden gelme iddiasının aksine şehir
merkezlerinde ikamet etmektedirler.

Kaldı M, öğrencilerin sosyal kökenlerinin ortalamasının değerlendirilmesi ile bir disiplin
soruşturmasında neyin amaçlandığı belli değildir. Somut olarak cinsel tacize uğradığını iddia eden
öğrenciler bulunmaktadır. Cinsel taciz konusunda şikayetçi olmayan öğrenciler ile ilgili
değerlendirmeler, soruşturmanın tarafsız yürütüldüğüne dair inancı zedelemektedir.

Soruşturmanın sonucu 28.06.2001 tarihli ve Prof. Dr. Ferit Bernay imzalı bir yazı ile
Paşaoğlu'na bildirilmiştir. Söz konusu yazıda da yine "Bilgisayar kullanımı dersinde mouse'un
kullanılmasını öğretirken bazı kız öğrencilere karşı yanlış hareketlerde bulunduğunuz iddiasıyla
hakhnızda açılan disiplin soruşturması sonucunda, yanlış anlamalara meydan vermemek için daha
dikkatli davranmanız hususunda gereğini rica ederim." ifadesi yer almaktadır.
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Sayın ögr.Oör-Zckeriya PAŞAOÖLU
Kavak Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Bilgisayar kullanımı dersinde mouse'ua imiiımıimAomı öğretirken bazı kız
Öğrencilere karjı yanlı} hareketlerde bulunduğunuz iddiasıyla hatiani7<<a açılan
disiplin soruşturması sonucunda, yanhs anlamalara meydan vermemek için daha
dikkatli davranmanız hususunda gereğini rica ederim.

u
Prof.Dr.Ferit BERNAY

Rektör

Daha sonraki aşamalarda Zekeriya Paşaoğlu hakkında cinsel taciz iddiaları ile savcılığa
yapılan başvurunun ardından yapılan ceza soruşturmasında "meni muhakeme" kararı verildiği,
ancak, Danıştay'ın verilen bu kararı kaldırarak Paşaoğlu 'nun yargılanmasına karar verdiği,

Bilahare, olayla ilgili olarak, bu de/a (öğrencilerin aksi yönde verdikleri -ya da
verdirildi/deri- dilekçeler üzerine) aynı Yüksekokul 'da görev yapan öğretim görevlileri Abdullah
Erdim, Cemil Güvendi ve Muhterem Gözütok hakkında, "öğrencileri Zekeriya Paşaoğlu aleyhine
kışkırttığı ve tehdit yoluyla şikayet yazdırdığı" iddiaları ile soruşturma açıldığı, Prof Dr. Yunus
Pınar (halen Ziraat Fakültesi Dekanı) tarafından yürütülen soruşturma neticesinde her üç öğretim
görevlisinin de "öğretim görevinden çıkarılma" talebiyle YÖK Yüksek Disiplin Kuruluna sevk
edildiği, Yüksek Disiplin Kurulunca soruşturma raporundaki tespitler doğrultusunda adı geçenlerin
görevine son verildiği tespit edilmiş olup; Muhterem Gözütok, Abdullah Erdem ve Cemil
Güvendi 'nin olay nedeniyle düşürüldükleri mağduriyetin ise ancak mahkemelere yaptıkları başvuru
üzerine, göreve son verme işlemlerinin "ileri sürülen iddiaların sübuta ermediği" gerekçesiyle iptal
edilmesiyle sona erdiği anlaşılmıştır (Sivas İdare Mahkemesi 2002/904, Konya İdare Mahkemesi
2002/1182 ve 2002/1183 esas nolu dosyaları).

Hakkında cinsel taciz iddiaları olan kişiye herhangi bir ceza verilmezken, bu olay nedeniyle
üç öğretim görevlisinin üniversite öğretim mesleğinden çıkarılma cezasına çarptırılması (mahkeme
kararlarına da yansıdığı şekilde) hukuka aykırı bir uygulamadır.

ı) BAZI SORUŞTURMALARDA tSE, SUÇ YARATILMAYA ÇALIŞILARAK
GEREKSİZ YERE DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİR;

Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsen ökten hakkında, dersi isteksiz verme ve
benzeri iddialarla soruşturma açılmıştır. Olayda, Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan
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Bağcı'mn, Prof. Dr. Gülsen Öten ile ilgili bazı şikayetleri içeren 06/09/2002 tarihli bir dilekçeyi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına vermesini müteakip, üç gün sonra 09/09/2002 tarihinde bu
defa Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gözlem Ceylan'in, herhangi bir
ayrıntıya yer vermeksizin "öğrencilerin, Gülsen ökten'in ders işleme konusunda bir takım
şikayetleri tarafıma bildirilmiştir" ifadesini içeren (1410-2185 evrak kayıt nolu) bir dilekçe verdiği,
yine 09/09/2002 tarihinde Arş. Gör. Ahmet Umut Gül ve Memur Ayla Durmaz tarafından kaleme
alınan ve bir önceki dilekçe ile ardışık sayılara sahip (1410-2186 ve 2187 evrak kayıt nolu) iki
dilekçede de Prof. Dr. Gülsen Ökten hakkında muhtelif şikayetler bildirilmesi üzerine, aynı gün
yani 09/09/2002 tarih ve 298 sayılı bir yazı ile Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya
Köprülü tarafından soruşturma açılması talebiyle Rektörlüğe gönderilen yazıda Prof. Dr. Gülsen
ökten hakkında "dersi isteksiz verme, gereksiz problemler yaratıp öğrenciler üzerinde düşük
motivasyona neden olarak pozitif yaklaşma, destek olma ve verimlilik görevini yapamamaktadır"
şeklinde süjektif değerlendirme içeren iddialara yer verildiği ve Dr. ökten hakkında Prof. Dr. Ayla
Tür tarafından yapılan disiplin soruşturması sonucunda "Bazı davranışları nedeniyle suçlanan,
ancak bu davranışlarının yasal bir kriteri olmaması nedeniyle suçlu sayılamayacağı için, suç
unsuru bulunmadığından herhangi bir disiplin cezası önerilmemiştir" ifadeleri ile Dr. Gülsen
Ökten 'e ceza verilmediği tespit edilmiştir.

Başka bir olayda da; Ramazan Bayramı nedeniyle 11.11.2004 günü İlahiyat Fakültesi
Dekanı tarafından bir memur aracılığıyla öğretim üyelerine gönderilen şeker paketinin ve paketin
üzerindeki bayram tebriğinin Doç.Dr. Yılmaz Can tarafından kabul edilmemesi üzerine, adı geçen
öğretim üyesi hakkında "amirine saygısızlık ve idareye meydan okuma sonucu doğuran davranışta
bulunduğu" iddiasıyla soruşturma açıldığı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Zümrüt'ün,
Prof Dr. Osman Zümrüt 'ü (yani kendisini) soruşturmacı atadığı, soruşturmacı Prof. Dr. Osman
Zümrüt'ün 10.12.2004 günlü soruşturma raporunda, adı geçenin disiplin suçunu gerektirici bir
suçu görülmemekle birlikte, idareye ve görevli memura saygısız davrandığının tespit edildiği
görüşlerine yer verildikten sonra, "disiplin suçu işlemediği ancak idari açıdan dikkatinin çekilmesi
gerektiği" şeklinde Dekanlığa (yani kendisine) öneride bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu durum, suç yaratılmaya çalışılarak gereksiz yere disiplin soruşturması açılmak suretiyle
öğretim görevlilerinin taciz edilmeye çalışıldığı iddialarını desteklemektedir.
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Sayı &3İOODM.0.67.00.M/515-I02 SAMSUN
Kora :Soruihımtt 11.1U0M

Saym,ProLDr. Osman Zfinott
öğretim Üyesi

Fakültemiz Öğretim Üyesi DoçDf. Yılmaz Çan'ın Ramazan. Baytımj nedeniyle 11.11.2004
İTetsembe gflnft saat ll.-00'de Dekanlıkça görevlendirilen Fakültemiz memunı Bahri Aygün tua&ıdan
tûm akademik ve idari flmıntan dağıtılan bayram tebrijini kabul etmeyerek amirine s&ygnatık ve
idareye meyda» sonucu doğuran davranışta bulunduğu tesbit edilmj$tk.

Konu hakkında gerekli sonısturmayı yapmak Özere görevlendirilmiş bükmüyorsunuz.

Gerekli sonıstumunm yapılarak ilgili yönetmeliğin 25. maddesi gereğine* hauriayacağımz fezlekeyi
dosya İle birlikte Dekanlığa teslim etmenizi rica ederim.

ProC Dr. Osman
Dekan

U t Bayram Teoriği
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
tLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

•B3«X>DM.<MJ7.00.00/5I5-I03 SAMSUN
j j ^ I 1 . 1 U 0 *

Say», DeçEr.Yriaas Can
Öğreti» Üyesi

ftkûttemiz Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ytlmaz Cın'm Ramazan Baynnu nedeniyle 11.11.2004
tumbe günü saat 1 l:OO'de Dekanlıkça görevlendirilen Fakültemiz memura Bahri Aygûn tanfindan

akademik ve idari elemanlar» dağıtılan bayram tebnğini kabul etmeyerek amirine saygısızlık ve
tetye meydan okunu sonucu doğuran davranışta bulunduğuaıız tebit edilmiştir.

a) Yasa ve Ytoetmeliklen aykırı olarak Dekanlığın gönderdiği yazıyı reddetmenizin nedenini,
b) Dekanlığı saygısızlık nedeninizi,
c) Tebrik içeriğindeki (daha Önce duyum almış olmalısınız ki) ifâdeleri neden reddettiğinizi,

Yakardaki oedenlele ilgili yanlı savunmanız» teslim tarihinden itibaren yedi (7) gfin içersinde
(usftırmacı ProtDr. Osman Zümrût'e vermeniz gerekmektedir Yaslı savunmanızı belirtilen sure
asinde yapmadığınız takdirde savunmanızdan vazgeçmiş sayılacağının ve gereğini rica ederim.

Prot Dr. Osman
Soruşturmacı
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(Soruşturma Raporunun "Sonuç" kısmıdır)

Yılmaz Çan'ın odasına gidip gitmediğini, ilgili zarfi ona verip vermediğini ve
onun da bunu kabul edip etmediğini bitmediğini ifade etmektedir.

Görevlendirilen memur Bahri Argon 23.11.2004 tarihli dilekçeyle yaslı
ifadesinde kendisinin Yrd.Doç.Dr. Kenan Ayar'ın odasında okluğunu, Doç.Dr.
Yılmaz Çan'ın zarf üzerinde bantlı çeker kutusunu Yrd.Doc.Dr. Kenan Ayar'ın
odasının kapısından kendisine uzatarak kabul etmediğini, iade ettiğini, tamam
hocam diyerek kendisinin aldığını ifade etmekledir.

ŞOCPN j)E6ERLENI>tet».MnESt : Sanık DoçDr. Yılmaz Can şeker
paketini gördüğünü fakat şeker paketi Özerine bantla yapıştırılmış zarfın
içeriğinden haberdar olmadığını, çeker paketinden ayn olarak tarafına herhangi
bir yazı ya da bayram tebriği verilmediğini ifade etmektedir.

Sanık Doc.Dr. Yılmaz Çan'ın tanık olarak gösterdiği Yrd. DoçJDr. Recep
GOn ve Yrd. Doç.Dr Kenan Ayar olaydan haberi olmadığını sadece kendisine
verilen zarflan ve şeker paketlerini aldıklarını ifade etmişlerdir. Kısacası, her iki
tanık, sanık Doç.Dr. Yılmaz Çan'a zarfın şeker paketinin verilmediğine tanık
olmadığını ifade etmektedir. Yani sanıka zarfin verilmediğine tanık değillerdir.

Ayrıca görevli Bahri AygOn'e kendi ifadesinde adı gecen zarfin ve şeker
paketini kendisine, sanık Doc.Dr. Yılmaz Can tarafından Yrd. Doç. Dr. Kenan
Ayar'ın odasının önünde iade edildiğini ifade etmektedir.

Sanık ve tanıkların ifadelerine göre Doç. Dr. Yılmaz Çan'ın seker
kutusunun Özerine bantla yapıştırılmış zarfın içeriğinden haberdar olduğu fakat
içeriğini okumadığı ve iade ettiği anlaşıldığından, disiplin suçunu gerektiriri bir
suç görülmemekle birlikte İdareye ve görevli memura saygısız davrandığı tespit
edilmiştir.

SONUÇ Î

Tamklann yazılı olarak vermiş oldukları ifadelerine göre, sanık Doç.Dr.
Yılmaz Çan'ın Disiplin suçu islemediği ancak idarî açıdan dikkatinin çekilmesi
kanısındayım.

A

10.12-2004
ProUh*. Osman Zfinr^t

Soruşturmacı
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T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKAKUÖI

Sayı :R30.2.ODM.0.67.00.00/51S-119 SAMSUN
Konu : 10.123004

Sayın Doç. De. Yılmaz Cmo
Öğretim Üyesi

Dekanlık Makamının 11.11.2004 tarih ve 515-102 sayıh yazısıyla şahsınıza açılan
soruşturma neticesinde herhangi bir ceza verilmemekle birlikte, ancak bu tür konularda
idareye ve görevlendirilenlere karşı daha titiz ve saygılı davranmanız hususunda
gereğini rica ederim.

ProfDr. Osman ZÛMRJ
Dekan

i) YÖNETİCİ KONUMUNDA BULUNAN KİŞİLER HAKKINDA AÇILAN
SORUŞTURMALARDA YÖNETİCİ AKLANMAKTA İKEN, YÖNETİCİLERİN
ŞİKAYETİ İLE YAPILAN SORUŞTURMALARDA HUKUKA AYKIRI CEZALAR
VERİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİR;

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yapılan soruşturmaların incelenmesinden idarecilerin
soruşturmalarda sistematik olarak korunduğu, bu amaçla soruşturmalarda taraflı davranıldığı,
ancak, mahkeme kararlan ile bu tür davranışların tespit edildiği gözlenmiştir.

Sinop Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı öğr. Gör. ilknur Kara ve aynı okulda çalışan
öğr. Gör. Zeynep Galata'nın karşılıklı olarak birbirlerini şikayet etmeleri üzerine, Doç. Dr. Levent
Bat tarafından yapılan soruşturmada Zeynep Galata'ya "İlknur Kara'ya hakaret ettiği ve tehdit
ettiği" gerekçesi ile "kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" verildiği, Galata tarafından
konunun yargıya götürülmesi sonucunda, Samsun İdare Mahkemesince "isnat edilen suçun kademe
ilerlemesinin durdurulması cezasını verecek bir fiil olmadığı, atılı fiile istinaden ancak kınama
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cezası verilebileceği" yönündeki usule ilişkin hatalar nedeniyle yürütmeyi durdurma karan verildiği
(Samsun İdare Mahkemesinin E.2003/938 nolu dosyası), kararın üniversiteye tebliğ edilmesi ile
birlikte Galata hakkındaki disiplin soruşturmasının yeniden başlatılarak bu defa "kınama cezası"
verildiği,

Oysa, Mahkemenin ara kararında isnat edilen suçun sübut bulup bulmadığına dair herhangi
bir inceleme yapılmadığı, değerlendirmenin sadece usul bakımından yapıldığı, Galata'nın "kınama
cezası"nı da yargıya götürmesi üzerine, mahkeme tarafından kınama cezasının da iptal edildiği,
(Danıştay 8. Dairesinin 2005-2115 sayılı karan ile onanmış olup, kararda "Olayda şikayetçi İlknur
Kara ile tanık Kadriye Göl'ün ifadelerinde, disiplin cezasına konu olan sözleri davacı Zeynep
Galata'nın şikayetçi İlknur Kara'ya söylediği, davacı Zeynep Galata ile tanık H. Demer Gönener'in
ifadelerinde aynı sözleri şikayetçi İlknur Kara'nın davacı Zeynep Galata'ya söylediği, şikayetçi
İlknur Kara'nın odasında bulunduğu iddia edilen tanık Kadriye Göl'ü şikayetçi dışında kimsenin
görmediği ve üçüncü tanık Hümmet Duran'ın ifadesinde ise davacı Zeynep Galata'yı görmediği,
söz ya da bağırma duymadığının beyan edildiği ve davacının (Zeynep Galata) olay nedeniyle
kendisine hakaret edildiği ve mağdur olduğu yolundaki dilekçeleri sonucunda davalı idarece
herhangi bir soruşturma yapılmadığı dosyada yer alan soruşturma raporu, tanık ve sanık ifade
tutanaklan ile öteki belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır" denilmektedir.

Başka bir olayda ise, Prof. Dr. Sait Bilgiç'in Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
görevinden bir soruşturma sonucunda uzaklaştınldığı, yerine ise soruşturmalarda genelde
soruşturmacı tayin edilen Prof. Dr. Süleyman Çelik'in atandığı, bu işleme karşı açılan dava devam
ederken Dr. Bilgiç'e ardarda yeni soruşturmalar açıldığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı görevine
atanan Doç. Dr. Nihal İçten ile Dr. Bilgiç arasında geçen bir olayda; Doç. Dr. Nihal tçten'in
kendisinin Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından tehdit edildiği iddiası ile Rektörlüğe 31/05/2001 tarihinde
şikayette bulunması üzerine açılan soruşturmada, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü soruşturmacı
Prof. Dr. Nur Onar tarafından Dr. Bilgiç'e "kademe ilerlemesinin durdurulması cezası"nın
önerildiği, Dr. Bilgiç'e verilen cezanın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu'nun 19/11/2001 tarihli karan
ve Samsun İdare Mahkemesinin 2001/1621 Esas nolu dosyasında verilen karar ile iptal edildiği,

Bilahare, müdür yardımcısı Dr. tçten'in Anatomi Anabilim Dalı binasına eşini ve kayın
biraderini silahlı olarak getirmesi ve Prof. Dr. Sait Bilgiç'i arayıp, kendisini tehdit eden ifadelerle
koridorlarda bağırarak tehditler savurması üzerine Prof. Dr. Sait Bilgiç'in durumu Dekanlık
makamına şikayet ettiği, Dr. Nihal İçten ve akrabalarının bölümü bastığı iddiası ile açılan
soruşturmada soruşturmacı Prof. Dr. Hüseyin Akan'ın Dr. İçten'e ceza verilmesi önerisiyle
soruşturmanın tamamlandığı, ancak, Rektör Prof. Dr. Ferit Bernay'ın Tıp Fakültesi Dekanlığına bir
yazı göndererek Tıp Fakültesi Dekanlığınca gereği yapılıp son aşamaya getirilmiş olan
soruşturmayı Rektörlük makamının yürüteceğini belirttiği ve bilahare Prof. Dr. Ali Faik Yılmaz
tarafından yapılan soruşturma neticesinde hem mağdur durumundaki Dr. Bilgiç'in hem de Dr.
İçten'in uyanldığı tespit edilmiştir.

Tıp Fakültesi Dekanlığınca yürütülmekte olan soruşturmanın durdurulması ve Rektörlükçe
yapılan soruşturma sonucunda, hakkında şikayet bulunan Dr. İçten'in suçlandığı olayın sabit
olmasına rağmen gerekli ceza ile cezalandınlmaması, şikayetçi Dr. Bilgiç'in ise başka gerekçelerle
uyarılması, disiplin soruşturmalannda taraflı davranıldığı iddialarını güçlendirmektedir. Halbuki,
Doç. Dr. Nihal İçten'in daha önce Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından tehdit edildiği iddiasıyla yaptığı
şikayet somut hiçbir delil bulunmaksızın ağır bir cezayla sonuçlandınlırken, Dr. İçten'in
suçluluğunun somut delillerinin de bulunduğu böyle bir olayda gerekli cezanın verilmemesi,
yetkilerin kötüye kullanıldığı kanısını uyandırmaktadır.

Diğer bir olayda da; Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanının
odasında 06.06.2001 tarihinde yapılan bölüm toplantısı sırasında Bölüm başkam olan Prof. Dr.
Turgut Karacan ve aynı bölümde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Yavuz Demir arasında ders
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programındaki değişiklerle ilgili olarak bir tartışma çıktığı, tartışma sırasında Prof. Dr. Turgut
Karacan'ın Dr. Demir'e "Sus! Terbiyesiz herif. Sen fazla oldun" gibi sözler sarf ederek bağırdığı,
ardından da masasının kenarında bulunan bir demir çubuk ile Dr. Demir'e vurmak istediği ve bu
durumun aynı bölümde görev yapan (8) öğretim üyesi tarafından hazırlanan bir tutanakla tespit
edilmesi üzerine, Dekanlık makamı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Prof. Dr. Turgut
Karacan'a "uyarma cezası", Doç. Dr. Yavuz Demir'e ise daha ağır bir ceza olan "kınama cezası"
verildiği,

Doç. Dr. Yavuz Demir'in verilen kınama cezasına karşı açtığı davanın temyiz incelemesinde
Danıştay 8. Dairesinin 2005/1649 sayılı kararında "Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümünde Bölüm Başkanı odasında 06.06.2001 günü yapılan toplantıda, davacının (Doç. Dr.
Yavuz Demir), hal ve hareketleri ile Bölüm Başkanı ve Bölüm Başkanlığı makamına saygısız
davrandığından bahisle açılan soruşturma sonucunda dava konusu edilen kınama cezasıyla
cezalandırıldığı, bu işleme karşı açılan davanın ise, istemin özeti kısmında açılanan nedenlerle idare
mahkemesince reddedildiği anlaşılmakta ise de; toplantıya katılan öğretim üyelerinden davacı hariç
değişik unvanlı 7 öğretim üyesince tutulan aynı tarihli tutanakta, Bölüm Başkanının davacıya
saygısız davranışlarda bulunduğunun ifade edilmesi, aynca davacının, Bölüm Başkanı hakkında,
aynı olayla ilgili olarak kendisine hakaret ettiği yolundaki şikayet üzerine, Ondokuz
Mayısüniversitesi yetkili kurulunca verilen men'i muhakeme kararına yaptığı itirazı sonrasında
Danıştay ikinci Dairesince, Bölüm Başkanı Turgut Karacan'ın davacıya hakaret etmek fiilinden
dolayı lüzumu muhakemesine ve yargılamasının Samsun Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına
karar verilmesi karşında, davacının bölüm başkanı ile yaşadığı gerginlik ve münakaşa ortamında
bölüm başkanı ile karşılıklı ağır sözler sarf ettiğinin, saygısız söz ve davranışlarda bulunduğunun
kabulüne olanak bulunmamaktadır.

Bu itibarla soruşturma kapsamında toplantıya katılan iki öğretim üyesi tarafından verilen
beyanlar esas alınarak diğer yedi öğretim üyesinin ifadeleri değerlendirme dışında tutularak tesis
edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığından, anılan işlemin iptali istemiyle açılan davayı
reddeden idare mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır." gerekçesiyle kararın
bozulduğu,

Danıştay'ın bozma gerekçelerinden de anlaşıldığı üzere, Prof. Dr. Turgut Karacan'ın,
sadece açılan disiplin soruşturmasında korunmakla kalınmadığı, aynı zamanda Doç. Dr. Yavuz
Demir tarafından hakkında açılan hakaret davasında da yargılanmasının engellenmek amacıyla
"meni muhakeme" kararı verildiği ve bu kararın da Danıştay tarafından kaldırılarak Dr. Karacan'ın
yargılanmasına karar verildiği görülmektedir.

j) YAPILAN DİSİPLİN SORUŞTURMALARININ BAZILARINDA, BELİRLİ
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN KORUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİR;

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Elbistan'a
Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinin E.2003/975,K.2004/598 ve aynca Samsun 1. Asliye Ceza
Mahkemesinin E.2004/233, K.2005/83 sayılı kararlan ile aynı anabilim dalında beraber çalıştıkları
Prof.Dr. Gülsen ökten'e "hakaret ve sarkıntılıkta" bulunma eyleminden ötürü mahkumiyet
kararlarının verildiği, aynı olay sebebiyle Tıp Fakültesi Dekanlığının 17.06.2003 tarih ve 201-2784
sayılı yazıları ile başlatılan soruşturmayı yürüten Prof.Dr. Kuddusi Cengiz'in "Olayın hafta sonu
bir günde meydana geldiği ve konunun zaten mahkemede olması nedeniyle herhangi bir
cezayla cezalandırılmalarına gerek olmadığı kanaatine vanlmıştır" şeklinde bir kararla bağladığı
raporun, Tıp Fakültesi Dekanlığının 12.04.2005 tarih ve 201-1633 sayılı yazısıyla Rektörlük
makamına iletildiği, sonuç olarak Samsun Asliye Ceza Mahkemelerince yüz kızartıcı suç nedeniyle
mahkumiyetle cezalandırılan Prof.Dr. Mehmet Elbistan'a herhangi bir ceza verilmediği,

Yine, Prof.Dr. Mehmet Elbistan'ın hakkında yürütülen bazı soruşturmalarda da aldığı
cezalann Rektör Prof.Dr. Ferit Bernay tarafından affedildiği; Tıp fakültesi Dekanlığının (Dekan
Prof.Dr. Kayhan Özkan) 09.08.2000 tarih ve 201-31-76 sayılı yazısı ile Prof.Dr. Mehmet Elbistan
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hakkında verilen bir "kınama cezasi"nın Rektörlüğe bildirdiği. Rektörlüğün 31.08.20002 tarih ve
515-2011 sayılı yazısıyla bu cezanın kaldırıldığı, başka bir soruşturmanın sonucunda da Tıp
Fakültesi Dekanlığının 19.09.2001 tarih ve 201-3980 sayılı yazılarıyla Prof.Dr. Mehmet Elbistan ile
Prof.Dr. Hasan Bağcı hakkında verilen kınama cezalarının Rektörlük makamına bildirildiği, yine
Rektörlüğün 5.10.2001 tarih ve 121-30491 sayılı yazısı ile sanıkların cezalarının kaldırıldığı tespit
edilmiştir.

Prof.Dr. Mehmet Elbistan ve Prof.Dr. Hasan Bağcı hakkında yürütülen bir başka
soruşturmada soruşturmacı Prof. Dr. Teoman Şeşen'in Tıp Fakültesi Dekanlığına yazdığı
15.10.2001 gün ve KBB-88 sayılı dilekçesinde "soruşturulan bazı kişilerden aşın baskı ve sözel
agresif davranışlara maruz kaldım , soruşturmayı bundan sonra sağlıklı bir şekilde yürütüp
sonuçlandıramayacağımdan soruşturmadan affınıyı istirham ediyorum" diyerek çekildiği,
bundan sonra sırasıyla; Tıp Fakültesi Dekanlığının 22.10.2001 tarih ve 201- 4554 sayılı yazısı ile
Prof.Dr. Belma Durupınar'ın soruşturmacı olarak görevlendirildiği, bu soruşturmacının da Tıp
Fakültesi Dekanlığına verdiği 5.3.2002 tarihli dilekçesi ile "sağlık nedeni ile affını isteyerek"
ayrıldığı, Tıp Fakültesi Dekanlığının 11.03.2002 tarih ve 201-816 sayılı yazısıyla Prof.Dr.Ali Faik
Yılmaz'ın soruşturmayı kaldığı yerden yürütmek üzere görevlendirildiği, Prof.Dr.Ali Faik
Yılmaz'ın da "işlerinin yoğunluğunu mazeret göstererek" soruşturmadan affını isteyerek ayrıldığı.
Dekanlığın 14.06.2002 tarih ve 201-2234 sayılı yazılarıyla Prof.Dr. Fahrettin Çelik'in soruşturmacı
tayin edildiği ve soruşturmacının hazırladığı rapor Özerine Tıp Fakültesi Dekanlığının 1O.8.2O02
tarih ve 201-4523 sayılı yazıları ile sanıklara ceza verilmediğinin bildirildiği,

Yine, Tıp Fakültesi Dekanlığının 17.06.2003 tarih ve 201- 2784 sayılı yazısı ile
soruşturmacı olarak görevlendirdiği Prof. Dr. Kuddusi Cengiz'in 22.10.2003 tarih ve DTBB/7828
sayılı yazısı ile "2003/1501 numaralı disiplin soruşturmasını yürütmek üzere Üniversitemiz
avukatlarından Nuri Aslan'dan yardım istemiştim. Birlikte karar vermeyi düşünürken Prof.Dr.
Mehmet Elbistan'ın avukat Nuri Aslan'a etki yapmak istemesi tüm planları bozmuş, Av. Nuri
Aslan yardımdan çekildiğini bildirmiştir. Gizliliği kaybolan soruşturmayı sürdürmemin doğru
olmayacağı kanısındayım" diyerek soruşturmadan çekilmek istediği, tüm bu olanların yönetim
kademesinde bulunanların dikkatini çekip çekmediğinin bilinemediği, ancak, Prof.Dr.Mehmet
Elbistan ve Prof.Dr. Hasan Bağcı'ya ilgili soruşturmalarda ya ceza verilmediği ya da verilen
cezaların Rektörlükçe affedildiği tespit edilmiştir.

4- GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ

Şüphesiz, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesine ve kurum düzeninin sağlanmasına
yönelik mevzuat hükümlerinde öngörülen ve ihlali disiplin cezası yaptırımını gerektiren fiillerin
işlenmesi durumunda fiilleri işleyenlerin sayılan ve kim olduklarına bakılmaksızın, kamu
hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak ve devletin saygınlığını korumak için, bu personel
hakkında disiplin soruşturması açılması ve gerekiyorsa ceza verilmesi disiplin hukukunun da
gereğidir. Bu durumda idareler bağlı yetki kuralı çerçevesinde hareket ederek gerekli disiplin
soruşturmalarını açmakla yükümlüdürler.

Ancak, bu soruşturmaların idare hukukunun genel ilkeleri ve adalet ölçüleri çerçevesinde
açılması, yapılması ve sonucunda da gerekiyorsa uygun bir disiplin cezasının verilmesi gerçek
amaç olmalıdır.

Komisyonumuzca incelenen disiplin soruşturmalarında ise, yukarıda da değinildiği ve çeşitli
örneklerle açıklandığı üzere disiplin soruşturmalarının belirli akademik personel üzerinde
yoğunlaştığı, üniversite personelinin belirgin bir şekilde iki kategoriye ayrıldığı, bir kısım akademik
personel üzerinde disiplin soruşturması baskısı ve ceza tehdidinin hiç kalkmadığı, bazı hallerde
soruşturma açabilmek için personelin geçmişlerinin araştınldığı, bazen suç yaratılmaya çalışıldığı
ve uygulamanın psikolojik taciz ve baskı boyutlanna ulaştığı, aynı fiili işleyenlere farklı
mumelelerde bulunulduğu, disiplin cezası vermeye yetkili kurullar ve disiplin amirlerinin Rektörün
tutum ve davranışlarından aşın derecede etkilendikleri, öğretim üyeleri hakkındaki bazı tespitlerin
hizmetliler, geçici işçiler eliyle yapıldığı,

Verilen cezaların büyük çoğunluğunun yargı karan ile iptal edilmesinin ceza önerilerinin
esasen sağlam delillere dayanmadığım gösterdiği, kısacası, bir çok disiplin soruşturmasının, bir
disiplin soruşturmasından beklenilen objektif amacın dışında başka saiklerle açıldığı,
soruşturmaların adalet ölçüleri içinde sürdürülmediği ve hakkaniyete uygun cezalar verilmediği
keyfi yönetim anlayışı ile hareket edildiği sonuç ve kanaatine vanlmıştır.
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X. KADROLAŞMA

MEVZUAT

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili hükümleri:

Öğretim üyelerinin görevleri:
Madde 2 2 -

a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans,
lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,

b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,
c. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul

ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda
yol göstermek ve rehberlik etmek,

d. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,
e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
Yardımcı Doçentliğe atama:

Madde 2 3 -
a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için

rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü
ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç
profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler.
Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre
sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.

(Değişik: 12/8/1986 - KHK 260/1 md.) Yardımcı doçentler bir üniversitede her seferinde
ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atanabilirler. Her atama süresi sonunda
görev kendiliğinden sona erer.

b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:
(1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanın] veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine

Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,
(2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak

üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı
dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını
başarmak.

c. (Mülga: 12/8/1986 - KHK 260/7 md.)
Doçentlik smavı:

Madde 2 4 -
a. Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca yılda bir kere açılır.
Aşağıdaki şartlan haiz adaylar, Üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği tarihe kadar,

Üniversitelerarası Kurula gerekli belge ve yayınlar ile birlikte başlıca bilim dalı ile uzmanlık ve
araştırma konularını da bildirerek başvururlar. Üniversitelerarası Kurul bilim konularını da dikkate
alarak öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğine göre üç veya beş kişilik bir jüri
tespit eder. Bu jüri eserleri inceleyip, adayı sözlü veya gerektiğinde aynca pratik ve uygulamalı
sınava tabi tutar ve bir raporla, başarılı olanlara, ilgili konuyu ve bilim dalını kapsayan bilim
alanının doçentlik yetkisini verir.

b) (Değişik: 17/8/1983 - 2880/9 md.) Doçentlik sınavına katılabilmek için:
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(1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya
Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat
dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

(2) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak,
(3) (Değişik : 22/6/2000 - 4584/1 md.) Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle

hazırlanacak (sosyal, fen, sağlık gibi kendi alanlarındaki) bir yabancı dil imtihanını başarmış olmak,

Gerekir.
Yukarıdaki (3) üncü bent gereğince yapılacak yabancı dil sınavının, adayın bilim dalı ile ilgili

olması şartı aranmaz. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar bu sınavı başka bir yabancı dilde
vermek zorundadırlar.

Doçentliğe atama:
Madde 2 5 -

a) (Değişik: 17/8/1983 - 2880/10 md.) Bir üniversite biriminde açık bulunan doçentlik
kadrosu, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için kadroların devamlı veya kısmi statüleri
belirtilerek ilan edilir. Müracaat eden adayların durumlarım incelemek üzere rektör tarafından varsa
biri ilgili birim yöneticisi, en az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir.
Bu profesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, bu mütalaalara
dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan sonra atamayı yapar.

b. Doçentliğe atamada aşağıdaki şartlar aranır:
(1) Doçentlik unvanım almış olmak,
(2) (Mülga: 12/8/1986 - KHK 260/7 md.)
Profesörlüğe yükselme ve atama:

Madde 2 6 -
a. Profesörlüğe yükseltilmede;
(1) (Değişik: 17/8/1983 - 2880/11 md.) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık

bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak,
(2) ilgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası düzeyde orijinal

yayınlar yapmış olmak,
(3) Bir profesörlük kadrosuna atanmış olmak,
Gerekir.
Yukarıda (2) nci bentteki yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak belirtilir.
b. (Değişik: 29/5/1991 - 3747/3 md.) Profesörlük kadrosuna atama,
(1) Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şartlan haiz doçentlerle, başka üniversitelerde en

az 2 yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler.
(2) Üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde profesörlük kadroları boşaldığında,

rektörler boşalan kadroları ve o kadro ile ilgili olarak adaylarda aranacak nitelikleri, kadronun
devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek ilan ederler.

(3) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel niteliklerini tespit
etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunca en az üçü başka
üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden olmak üzere ilan edilen kadronun bilim
alanıyla ilgili en az beş profesör seçilir. Bu profesörler her aday için ayn ayn olmak üzere birer
rapor yazarlar ve kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite veya
yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları gözönünde tutarak alacağı karar üzerine,
rektör atamayı yapar.

Yabancı ülkelerde alman doçentlik unvanı:
Madde 27 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/12 md.)

Doktora veya tıpta uzmanlık unvanım kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre
çalıştıktan sonra yabancı ülkelerde doçentlik unvanını veya yetkisini almış olanlardan, en az iki yıl
bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerdeki öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu
unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için
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başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun,Türk yükseköğretim
kurumu düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Yabancı ülkelerde alınan profesörlük unvanı:
Madde 28 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/13 md.)

Doktora veya tıpta uzmanlık unvanım kazandıktan veya sanat dallarında belirli süre
çalıştıktan sonra yabancı ülkelerde profesörlük unvanını veya yetkisini almış olanlardan en az iki
yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerde öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu
unvanlarının Türkiye'de geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için
başvuran adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, Türk yükseköğretim
kurumu düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.

Unvanların korunması:
Madde 29 - Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik
unvanlardan yoksun bırakılamazlar.

Başka bir işe geçmek.emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayılmak yoluyla
öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. Ancak profesörlük, doçentlik
veya yardımcı doçentlik unvanlarım kazananlar her unvan dönemi içinde yükseköğretim
kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumlan dışındaki
çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar.

Emeklilik yaş haddi:
Madde 30 - Öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşım
doldurdukları tarihtir.

öğretim görevlileri:
Madde 31 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/14 md.)

öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim
üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının
eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tananmış
kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler, öğretim görevlileri, ilgili yönetim
kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm
başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve
öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya
sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl
süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve
görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi
sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde
ilk atama usulü uygulanır, Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak
öğretim görevlisi atanabilir.

Okutmanlar:
Madde 32 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/15 md.)

Okutmanlar, ilgili kurumların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde
dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile
süreli veya sürekli olarak atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.
Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır.

Öğretim Yardımcıları(1)

Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacıları:
Madde 33 - (Değişik: 17/8/1983 • 2880/16 md.)

a) (Değişik: 12/8/1986 - KHK 260/3 md.) Araştırma görevlileri, yükseköğretim
kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen
ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı
başkanlarının önerisi, Bölüm Başkam, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün
olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile
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atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.(Ek cümle: 21/4/2005 - 5335/10
md.)Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.

Lisans üstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu
amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca
tespit edilir.

(Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/23 md.; İptal: Ana. Mab'nin 5/2/1992 tarih ve E.
1990/22, K. 1992/6 sayılı Karan ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK-527/16 md.)
Lisansüstü eğitim • öğretim için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlileri hakkında yukarıdaki
atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz. Bu gibilerin öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her
çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı bulundukları üniversitelerin personel giderleri içerisinde
açılacak özel tertipden ödenir. Lisansüstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilen araştırma
görevlileri kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin biryılı aşan süreleri ile şahsen özel burs
sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun
görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemelerin kanuni kesintilerin sonra kalan net tutarının %
60'ını kurumlarından alırlar. Bunlardan kurumlarınca gönderilenlere, 1416 sayılı Ecnebi
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre aynı ülkede bulunan
öğrencilere verilen tahsisat tutarında ayrıca ödeme yapılır. Burslu gidenlerin aldıkları burs
miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir. Bunların okul
ücretleri ile eğitim ve öğretime başlayabilmeleri için zorunlu olan kurs ücretleri karşılanır. Kitap ve
kırtasiye bedelleri De diğer eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül
aylarında iki eşit taksitte ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek verilir.

b) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya
uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama
alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcılarıdır.

c) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim yardımcılarıdır.

d) Eğitim - öğretim planlamacıları, yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretimin
planlanmasıyla görevli öğretim yardımcılarıdır.

e) Uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile
görevlendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı
birimlerde dekanın, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı
bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve rektörün onayı ile en çok iki yıl için yapılır. Atama
süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu
takdirde ilk atama usulü uygulanır. Üçüncü defa atanmadan sonra sürekli olarak atanabilirler.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları:
Madde 34 - Yükseköğretim kurumlannda,sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim
elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim
kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından,
bu kanunda aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler.

(Değişik: 17/8/1983 - 2880/17 md.) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde
atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bakanlar Kurulu
kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğretim Kurulunca İçişleri Bakanlığına
bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu görüş neticesinde ilgili üniversitesi ile sözleşmesi yapılır.

Öğretim elemanı yetiştirme:
Madde 35 - Yükseköğretim kurumlan; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer
yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında, kalkınma planı ilke ve hedeflerine
ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı yetiştirirler.

(Ek fıkralar: 17/8/1983 - 2880/18 md.) Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla
üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere
başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora
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veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolanyla birlikte
kendi üniversitelerine dönerler.

Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı
oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu
yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez, özel kanunlarla
getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır.

ALTINCI BÖLÜM
Çalışma ve Denetim

Çalışma esasları:
Madde 3 6 -

a. (Değişik: 17/8/1983 - 2880/19 md.) Profesör ve doçentler, üniversitede devamlı veya kısmi
statüde görev yapanlar olarak ikiye ayrılırlar:

(1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar;
Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara hasrederler.
Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler ve telif haklan hariç olmak üzere, yükseköğretim

kurumlarından başka yerlerdeücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş
göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler.

(Değişik üçüncü fıkra: 14/5/1997-4249/1 md.) Devamlı statü ile atanmış olup, kısmi statüye
geçmek isteyen doçentlerde en az beş yıl süre ile devamlı statüde çalışmış olmak şartı aranır.
Üniversitelerde devamlı statüde beş yıl çalışan doçentlerin, devamlı statüde profesörlüğe atanmaları
halinde kısmi statüye geçmeleri için yeniden beş yıl devamlı statüde çalışma şartı aranmaz.

Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına
hizmet amacını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel kuruluşlardaki çalışmaları
üniversitede sürdürülmüş sayılır.

(Değişik: 12/8/1986 - KHK 260/4 md.) Bu Kurumlardan alman her türlü ücretler döner
sermayeden pay alan profesör ve doçentin bağlı bulunduğu birimin döner sermayesine gelir
kaydedilir.

(2) Üniversitede kısmi statüde görev yapanlar;
Her defasında iki yıl için atanan bu profesör ve doçentler haftada en az yirmi saat üniversitede

bulunmak, eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaları bölüm başkanının gösterdiği yerde ve onun
denetimi altında yapmakla yükümlüdürler. Bunlar;

a) (Değişik: 17/9/2004 - 5234/2 md.) Üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, geliştirme
ödeneği ve döner sermaye gelirlerinden pay veya ücret alamazlar. Devamlı statüde görev yapan
emsali profesör ve doçentlerin yararlandığı makam, temsil veya görev tazminatlarından 1/2
oranında yararlanırlar.

b) (Değişik: 12/8/1986 - KHK 260/4 md.) Rektör, dekan.enstitü ve yüksekokul müdürü ve
bölüm başkam olamazlar, bunların yardımcılıklarına seçilemezler. Ancak Devlet memurlarının tabi
olduğu mesai saatlerine ve süresine tabi olmak şartıyla enstitü müdürlüğüne, bölüm, anabilim dalı
ve anasanat dalı başkanlıklarına seçilebilirler.

c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında
çalışmalara katıldıklarında, masrafları, Devlet bütçesinden, döner sermayeden ve üniversitenin
diğer gelir kaynaklarından ödenmez.

Kısmi statüde görev yapanların durumları iki yılda bir incelenir ve görevlerine devamlarına
ihtiyaç olup olmadığına karar verilir. Görev devamlarında yarar görülenlerin görevleri üniversite
yönetim kurulunun görüşü ve rektörün kararıyla yenilenebilir. (Değişik cümle: 12/8/1986 - KHK
260/4 md.) Kısmi statüde bulunanlardan devamlı statüye geçmek isteyenlerin müracaatı o anabilim
dalında boş kadro bulunmak şartıyla üniversitenin olumlu görüşü üzerine doğrudan Yükseköğretim
Kurulu Karan ile yapılır.
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b. Yardımcı doçentler üniversite ve bağlı birimlerinde sadece devamlı statüde çalıştırılırlar.
c. Devamlı statüde bulunan öğretim üyeleri ile aylıklı öğretim yardımcıları en az Devlet

memurları için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar bir süre eğitim-öğretim, bilimsel
araştırma, uygulama ve yönetim görevleriyle üniversite organlarınca verilen diğer görevleri
yapmakla yükümlüdürler.

d. Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir, öğretim Üyelerinin yaptıkları ve
yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden
sayılacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

e. Üniversite ve bağlı kuruluşlarında, öğretim yardımcılarından kadrolu öğretim görevlileri ile
okutmanlar için haftalık ders yükü oniki saatten az olmamak üzere Yükseköğretim Kurulunca tespit
edilir.

f. öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanları, enstitü ve yüksekokul
müdürleri, dekanlar ve rektörler tarafından izlenir ve denetlenir.

g. Rektör, dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri için haftalık ders yükü zorunluluğu
aranmaz. Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık ders yükü yukarıda belirtilen
sürenin yansı kadardır.

2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
Amaç:

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yümseköğretim Kanununda
yer alan öğretim elemanlari tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarım ve ek göstergelerini
düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartlan ile, sosyal haklardan
yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktannı tespit
etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarım
belirlemektir.
Kapsam:

Madde 2 - Bu Kanun 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi üniversite
öğretim elamanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar.

Öğretim elemanlarının sınıflandın İması:
Madde 3 - Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıflan ile başlangıç dereceleri aşağıda
gösterilmiştir.
A) Öğretim üyeleri sınıfi :
Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.
a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıktan tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,
b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,
c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren
beşinci derecenin,
İlk kademe aylığını alırlar.
Yukandaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak
olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.
B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı:
Bu sımf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur
C) Öğretim yardımcıları sınıfı:
Bu sımf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılanndan oluşur,
öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri
(657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurlan Kanunu
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hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece
ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.

Öğretim elemanlarının görev aylıkları:
Madde 4 - Öğretim elemanlarının bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları
kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları
halinde dikkate alınmaz.
Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte
kazanılmış hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar ile, bu
kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
değişik 161 inci maddesi uygulanır ve kazanılmış hak aylıktan başlangıç derecelerinin ileri
kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların basan 11 geçen hizmet
süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Gösterge tablosu ve ek göstergeler:
Madde S - Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının
aylıklarına esas olan gösterge tablasu ve katsayı dikkate alınır. (Değişik: 9/4/1990- KHK -418/28
md.; İptal: Ana.Mah.'rün 5/2/1992 tarih ve E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Karan ile; yeniden
düzenleme: 18/5/1994-KHK/527/ 20 md.) Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanuna ekli ek gösterge
cetvelinde unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.
(Üçüncü fıkra mülga: 9/4/1990 - KHK - 418/28 md.)

Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, doçent kadrosuna atanma:

Madde 6 - Yükseköğrenimi tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında
yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta
uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna
atananlara bir derece yükselmesi uygulanır.
Derece yükseltilmesi:
Madde 7 - Öğretim elemanları;
a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması,
b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığım bir yıl fiilen
almış olmaları,
c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları, Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler.
Kademe ilerlemesi:
Madde 8 - öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulunduktan kademede en az bir yıl çalışmış
ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına
bağlıdır.
Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıktan tarihten geçerli olmak üzere yapılır.
Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinde onay makamı:

Madde 9 - Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesi, üniversite rektörünün onayı ile yapılır.

Haklardan yararlanma:
Madde 10 - öğretim elamanlan, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 187- 213 üncü maddeleri
ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar.
Ek ders ücreti:

Madde 11 - (Değişik : 27/6/1989 - KHK - 375/17 md.) (1)
(Değişik birinci fıkra; 26/6/2001-4689/4 md.) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı
maddesine göre haftalık okutulması mecburî ders yükü saati dışında, kısmî statüde bulunanlar dahil
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öğretim elemanlarına görev unvanlarına göre aşağıda belirlenen mecburî ve isteğe bağlı dersler ve
diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen
yapılması şartıyla normal öğretimde en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate
kadar ek ders ücreti ödenir.
Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler
dikkate alınır.

(Değişik: 26/6/2001-4689/4 md.) öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama,
yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden
sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca
öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, diğer
faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin
ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak
mecburi ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki
faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.

(Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/29 md.; tptal: Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih ve E.1990/22,
K.1992/6 Sayılı Karan ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK/ 527/21 md.) Dersi veren öğretim
elemanına her ders için ayn ayn olmak üzere yan yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için
300 gösterge rakamının Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile
çarpımı sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir, öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama
iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar ve bütünleme sınavları için
sınav ücreti ödenmez.

Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre ayaklar için belirlenen
katsayı ile çarpımından oluşur. (2)
Ek Ders Ücreti

Unvanı Göstergesi
Profesör 300
Doçent 250
Yardımcı Doçent 200
öğretim Görevlisi ve Okutman 160

(Beşinci fıkra mülga: 9/4/1990 - KHK - 418/29 md.)
Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan ders saati başına
görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıklar bu şekilde
görevlendirilmeleri nedeniyle kesilmez.
Müfredat programlan uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat
17.00"den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yanyıl veya yaz tatillerinde

(1) 26/6/2001 tarihli ve 4689 sayılı Kanunla, bu maddenin birinci ve ikinci fikralanna getirilen
değişiklikler 1/9/2001 tarihinde yürürlüğe girmektedir.
(2) Bu maddede yeralan ek ders ücreti göstergeleri 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun 14"üncü
maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. Yapılan öğretimde yukandaki şekilde hesaplanan ek
ders ücretleri % 60 zamlı ödenir. Yaz ve yan yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders
ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz. (1)

Üniversite ödeneği

Madde 12 - (Değişik: 20/3/1997 - KHK-570/4 md.)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru bürüt aylık (ek gösterge
dahil) tutarının;
1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü
olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlara % 245'i,
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2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara % 215'i,

3) Doçent kadrosunda bulunanlara % 175'i,
4) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara % 165'i
5) Diğer öğretim elemanlarından;

a) Birinci dereceden aylık alanlara % 130'u,
b) tkinci dereceden aylık alanlara % 117' si,
c) Üçüncü dereceden aylık alanlara % 110"u,
d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara % 104"ü,
e) Diğer derecelerden aylık alanlara % 98" i,

Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.
Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara
ödenmez.

tdari görev ödeneği:

Madde 13 - (Değişik birinci fıkra: 20/3/1997 - KHK - 570/5 md.) Almakta olduktan aylık gösterge
ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70" i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u, Dekan
Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına
%20'si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 ' i idari görev ödeneği
olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev ödeneğinden en yüksek
olanı verilir.
Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir
katı tutarında ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri, bunlar hakkında da
uygulanır. Bunlardan emekli iken atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur,
diğerleri genel hükümlere göre T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.

Geliştirme ödeneği:

Madde 14 - (Değişik: 3/4/1998 - 4359/15 Md.) Diğer yükseköğretim kurumlarına göre
sosyoekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim
elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumlan ile bunların bölümlerinde görevli öğretim
elemanlarına; almakta olduklan aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet
Memurlan Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktann beş
katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir. Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları,
ödeneğin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma
süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile Milli Eğitim
Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Karan ile tespit edilir.
Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. (2)

Devlet konservatuvarlannın öğretim elemanlan:

Madde 15 - (Değişik: 22/8/1989 - KHK - 378/8 md.) Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet
Memurlan Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli,
Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme
esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırlan ve sağlanacak sosyal yardımlar ile diğer mali
haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler:
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Madde 16 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak
çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek Ücret, Bakanlar Kurulunca
belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

Emekli öğretim elemanlarının sözleşmeli istihdamı:

Madde 17 - Üniversiteler, ihtiyaç duydukları dallarda 5434 sayılı T. C.Emekli Sandığı veya 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim
elemanlarını emekli aylıktan kesilmeksizin ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler.
Bu gibilere ödenecek ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim
Kurulu tarafından tespit edilir.

Geçici görev:

Madde 18 - öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan diğer
kamu görevlileri, rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakati ile yükseköğretim üst
kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirilebilirler.

Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler:

Madde 19 - Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme
idaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (doçentler
gibi), öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlar hakkında da uygulanır.Bu Enstilüde görevli
asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır.
Bu Kanun hükümleri gereğince Yükseköğretim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
gereğince de Üniversitelararası Kurul tarafından alman kararlar bu Enstitü mensuplarına da aynen
uygulanır.

Uygulanacak diğer kanun hükümleri:

Madde 20 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Kaldırılan hükümler:

Madde 21 - 25/6/1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik
yapan diğer kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim öğretim ödeneği

Ek Madde 1 - (Ek: 24/11/1994-4048/4 md.; Değişik: 20/3/1997-KHK-570/6 md.)
4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve
kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar
hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet
memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim
Öğretim ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaz.
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Makam Tazminatı

Ek Madde 2- (Ek: 20/3/1997-KHK-570/7 md.)
Bu Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev unvanlarına atananlara
hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı scnucu
bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir.Makam Tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir
vergiye tabi tutulmaz. Makam tazminatının hak edilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin
hükümler uygulanır.Bu tazminattan yararlananlara ayrıca diğer kanunlarda belirtilen Yüksek
Hakimlik Tazminatı ve Makam Tazminatı ödenmez.

GİRİŞ

öğretim elemanı ve öğretim yardımcıları kadrolarına yapılacak atamalarda, üniversite
yönetimlerine geniş bir takdir yetkisi bırakılmıştır, öğretim elemanı ve öğretim yardımcıları
kadroları atamada üniversite yönetimlerine tanınan geniş takdir yetkisi, bilimsel kalitenin seçiminin
belirli dar biçimsel kriterlere sıkıştınlmaması, biçimsel kriterler ile bazen tanımlanamayan ancak
bilimsel kalite açısından özellik arz eden kimselerin seçiminin kolaylaştırılması, kadroların değişik
bilim alanları arasında dengeli dağıtımının sağlanmasını amaçlamaktadır. Kamu adına kullanılan
yetkinin, kamu hizmetinin gerekleri olan eğitim öğretim ve bilimsel araştırma kapasitesinin
genişletilmesine dönük olmalıdır, özellikle üniversitenin bilimsel akreditasyonunda en önemli
unsur olan bilimsel yayın kapasitesinin geliştirilmesine dönük olarak takdir yetkisinin kullanılması
gerekmektedir.

Üniversitelerin asli fonksiyonlarından olan eğitim-öğretim faaliyetinde kaynak planlaması,
kamu kaynaklarının kamu kurumlan arasında dengeli dağılımının sağlanması gerekir.

Bu temel ilkelerden yola çıkılarak, öğretim üyesi ve öğretim yardımcısı kadrolarına
yapılacak atamalarda, eğitim-öğretim ihtiyaçları ve atanacak personelin bilimsel kapasitesi esas
alınarak değerlendirme yapılması gerekir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, öğretim elamanı ve öğretim yardımcısı kadrolarına yapılan
atamalarda, kaynak planlamasının sağlıklı yapılmadığı, özellikle personel kaynağının
planlanmasında objektif bir kriter geliştirilmemiş olduğu açık olarak anlaşılmaktadır. Üniversiteye
bağlı birimler arasında sayısal dağılım bir birine yakın ve dengeli biçimde yapılmamıştır.

öğretim üyesi kadrolarına yapılacak açıktan veya yeniden atamalarda da eğitim-öğretim
ihtiyacı ve bilimsel araştırma kapasitesinin dikkate alınmadığı anlaşılmaktadır.

Bazı birimlerde öğretim elemanlarının ders yüklerini dolduramayacak kadar çok olduğu
anlaşılmakta iken, bazı birimlerde öğretim elemanı ihtiyacının % 90'ının üniversite dışından
karşılandığı anlaşılmaktadır. Üniversite dışından hiçbir akademik niteliği bulunmayan kimselerin
ders görevi ile görevlendirildikleri dönemde, uluslararası bilimsel yeterlik ölçülerinin bile çok
üzerinde olan bazı öğretim elemanları ve öğretim yardımcılarının görevine son verildiği
görülmektedir.

öğretim elemanı ve öğretim yardımcıları kadrolarına yapılan atama ve yükseltilmelerde de,
bilimsel kalitenin yükseltilmesine dönük bir yarışma ortamının sağlanması gerekirken, yarışma
ortamının kaldırılmasına dönük işlemler yapıldığı dikkatten kaçmamaktadır.

Öncelikle, atama için sınav şartı bulunmayan kadrolara atama yapılırken ilan yapılmaması
bir usul haline getirilmiştir. Türkiye'nin büyük üniversitelerinde, akademik personel seçiminin
yarışma ortamında en liyakatli olarım seçimi yönünde bir usul geliştirilmesine ve hatta bazı
üniversitelerin öğretim yardımcısı kadrolarına yapılacak seçimlerde bile idari tasarruf sürecinin
önceden ilan edilmek suretiyle adaletli ve kaliteli bir seçimin yapılması ortamının hazırlandığı
halde, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde akademik kadro seçiminde tam bir keyfiliğin hakim olduğu
görülecektir.
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Üniversite tarafından oluşturulan "Akademik Yükselme Kriterleri"nin adaletli uygulamaya
zemin oluşturmak ve adaletli seçimin şartların] oluşturmaktan ziyade, atamalarda yerleşen
keyfiliğin kural haline getirilmesini sağlamaya dönük olduğu anlaşılmaktadır.

Nitekim öğretim üyesi atamalarında bazı kararlarda "Akademik Yükselme Kriterlerine göre
daha nitelikli adayın seçildiği" belirtilirken, bazı atamalarda "Atama için asgari koşullan sağlayan
iki aday arasından bazı sübjektif nitelikleri öne çıkararak seçim yapıldığı" görülmektedir. Bu
durumda Üniversitenin Akademik Yükselme kriterlerinin, bilimsel yeterlik bakımından en nitelikli
adayın seçimini sağlamadığı ve bunu amaçlamadığı görülmektedir.

Üniversitenin Akademik Yükselme Kriterleri ile ilgili olarak çeşitli zamanlarda, bazı
kimseler için özel olarak yapıldığı anlaşılan istisnalar getirilmiş, akademik yükselme kriterlerinin
belirli zaman dilimi içinde uygulanmayacağına dair kararlar alınmıştır. Üniversitenin akademik
yeterlik kriteierini ortaya koyduktan sonra, bu kriterlerin geçmişe dönük belirli bir tarihsel dilim
için uygulanmayacağına dair ikinci bir karar alınması, özellikle bu ikinci karardan yararlanan
isimler (Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Banş Diren) dikkate alındığında, söz konusu kriterlerin
akademik kalitenin yükseltilmesinden ziyade, keyfiliğin bir çerçeveye oturtulması anlamını taşıdığı
görülmektedir.

özellikle de, profesör kadrosuna atanmak için gerekli olan puanın 20-30 katı puanı olan bir
kimsenin öğretim üyeliğinde yükselmek bir yana, araştırma görevlisi olarak bile görevine devam
etmesini sağlayamayan bir kriterin, keyfiliği sona edilemeyeceği açıktır.

Uzman kadroları, devlet memurluğuna giriş için gereken genel prosedürün aşılması için
kanuna karşı bir hile aracı haline getirilmiştir. Avukat, mühendis, halkla ilişkiler görevlisi, sekreter
gibi görevleri üstlenen kimselerin devlet memurluğuna girişinde veya unvanının yükseltilmesinde,
uzman kadroları bir araç haline dönüştürülmüştür.

öğretim üyesi kadrosunun planlamasında ne atama yapılan birimin ihtiyaçları, ne de
akademik yükselmeye hak kazanan personelin kadro ihtiyaçtan dikkate alınmıştır.

A) Fırsat Eşitliğini Zedeleyecek Kişiye özel İşlemler
Atama yapılması için ilan zorunlu bulunan kadrolara atamada kişiye özel ilanlarla, aynı

bilim alanında atanma yeterliliğine sahip kimseler arasında fırsat eşitliği ve rekabet koşullan
zedelenmektedir. Bazı kişilerin bilimsel özelliklerini başvuru koşulu yapan ilanlara birden çok
başvuru yapılmasının engellenmesi suretiyle sadece tercih edilen kimselerin atanması
sağlanmaktadır. Az da olsa birden çok adayın başvuru olanağı kazandığı durumlarda, hiçbir objektif
kriter ortaya konulmaksızın istenen aday seçilmektedir. Atama için ilan zorunlu olmayan öğretim
görevlisi, uzman ve diğer kadrolara ise hiçbir ilan yapılmadan istenen kimseler başvuru üzerine
doğrudan atanmaktadır.

Atama önerilerinin değerlendirildiği yönetim kurulu kararlarının bazılarında, "adaylar
arasından akademik değerlendirme puanı yüksek olanın tercih edildiği" belirtilirken, bazı
kararlarda ise "adayların asgari atanma koşullarını sağladığı, asgari koşullar arasından tercihin
daha düşük puanlı olan aday olduğu" vurgulanmaktadır. Tercih kriterlerindeki farklılık keyfîliğin
göstergesidir. Bu cümleden olarak;

1. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dabna 07.07.2004 tarihinde
yardımcı doçent olarak atanan Dr. özge D ARKA: Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına
12.04.2004 tarihinde Akşam Gazetesinin 9. sayfasında çıkan ilanda Dr. özge Darka'run tez konusu
olan "termofılik Campylobacter türleri..." ile ilgili olarak "Campylobacter türleri konusunda
deneyimli'1 ön şartı arandığı için Prof.Dr. Belma Durupınar, Dr. Ayhan Pekbay'a olumsuz, Dr. Özge
Darka'ya olumlu rapor vermiştir. Doç.Dr. Yakut Akyön Yılmaz ise Dr. Ayhan Pekbay'ın bu
konuda sadece derlemesi olduğu ve deneyimi olmadığı gerekçesiyle Dr. Özge Darka'nın atanmasını
uygun bulmuştur. Prof.Dr. Güner Söyletir ise Dr. Ayhan Pekbay'ın bilimsel aktiviteleri daha fazla
olsa bile Dr. Özge Darka üniversitenin aradığı kriterlere daha uygundur sonucu ile Dr. özge
Darka'nın atanmasını uygun bulmuştur.
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2. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına 24.10.2003 tarihinde yardımcı
doçent olarak atanan Dr. Engin ÇİFTCİOĞLU: 23.06.2003 tarihinde Hürriyet Gazetesinin 25.
sayfasında Anatomi Anabilim Dalı adına çıkan yardımcı doçent kadrosu ilanında, adı geçenin
uzmanlık tez konusu olan "Karadeniz bölgesinde reprodüktif dönemdeki kadınlarda pelvis çaplan
tiplerinin radyopelvlmetrik olarak araştırılması" ile ilgili olarak "Tıp Mezunu, tıpta uzmanlık
yapmış, erişkin kadın pelvis morfometrisinde uzman" önkoşulları yer almaktadır. Bu koşulların
tümüne birden sadece Dr. Engin Çiftcioğlu uymaktadır (Dr. Çiftçioğlu ilahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Osman Zümrüt'ün damadıdır).

3. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalma 13.04.2004 tarihinde yardımcı doçent
olarak atanan Dr. Mete EDİZER: 26.12.2003 tarihinde Hürriyet Gazetesinde Anatomi Anabilim
Dalı adına çıkan yardımcı doçent kadrosu ilanında "Somatomotor sinir anatomik kompresyonları
konusunda deneyimli" önkoşulu yer almaktadır. Adı geçenin uzmanlık tez konusu ise "Nervu
medianus 'un ön kolda somatomotor dalları ve anatomik kompresyon noktalan" konusundadır. Jüri
üyeleri de Dr. Mete Edizer'in özelliklerinin ilanda belirtilen ön şarta uyduğunu belirterek
atanmasının uygun bulmuşlardır (Bu suretle, Dr. Mehmet Emirzeoğlu elenmiş olmaktadır).

4. Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına 29.08.2003 tarihinde
yardımcı doçent olarak atanan Dr. Ahmet Umut GÜLER: Dr. Güler 22.09.2000 tarihinde OMÜ
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne doktora eğitimi için kayıt olmuş ve 21.07.2003 tarihinde de 3 yılı
tamamlamadan doktora unvanını almıştır. Olaydaki dikkat çekici yön ise, doktor unvanını aldıktan
bir ay sonra 29.08.2003 tarihinde yardımcı doçentliğe atanmıştır. Adı geçenin, doktorasını
tamamlamadan 3 gün önce doktora tez konusuna uygun "biyomateryallerde bağlanma
konusunda deneyimli" ön şartlı ilan 18.07.2003 tarihinde Milliyet Gazetesinin 22. sayfasmda
yayınlanmıştır. Aday müracaat dilekçesinde ön şarta uygun olduğunu " Protetik Diş Tedavisi
Anabilim Dalında ilan edilen yardımcı doçent kadrolarından "Biyomateryallerde bağlanma
konusunda deneyimli" olarak belirtilen kadroya müracaat etmek istiyorum" cümleleriyle ifade
etmektedir. Adayın dilekçesinde tarih bulunmamaktadır. Ancak dilekçenin kayıt tarihinden
doktorayı bitirdikten bir kaç gün sonra müracaat ettiği anlaşılmaktadır. Adayın doktora tez konusu
ile ilgili ön şartlı ilanın adayın doktorasını bitirmeden önce ilana hazırlanıp yayınlanmış olması
dikkate değerdir. Danışmanı Prof. Dr. Bülent Bek'in ve aynı anabilim dalında görev yapan Prof. Dr.
Yavuz Burgaz'ın da yer aldığı yardımcı doçentlik jürisinin önerisi ile adı geçen yardımcı doçentliğe
atanmıştır.

Bu süreç, adayın öğretim üyeliğine yükseltilmesi ve atanması ile ilgili işlemler konusunda
ciddi bir kuşku oluşturduğu gibi, doktora diploması konusunda da ciddi kuşku uyandırmaktadır.
Zira yardımcı doçent ilanına adayın doktora tez konusu yazıldığına göre, ilan ile atanan kimsenin
atanmasının amaçlandığı açıktır. Ancak ilan tarihi itibariyle aday henüz doktorasını tamamlamış
değildir. İlanın gönderildiği tarih dikkate alınır ise, adayın doktorasını bitirmeden günlerce önce
doktora tez konusu esas alınarak adrese teslim bir ilan yapıldığı anlaşılmaktadır. Doktorasını
tamamlamamış bir kimse için bu tarz ilan hazırlanması, doktoranın tamamlanacağına dair kesin bir
kabulün bulunduğunu da ortaya koymaktadır. Bu durumda adayın doktorasının tamamlanmadan
günlerce önce, doktorasını tamamlayacağına dair kesin kabulün varlığı, adayın doktorasının sağlıklı
bir değerlendirmeden geçirildiği hususunda kuşku oluşturmaktadır.

5. Diş Hekimliği Fakültesi Di; Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalına 27.10.2003
tarihinde yardımcı doçent olarak atanan Dr. Ali Çağın YÜCEL: Doktora tez konusu "Kök
kanal boyu teshilinde dijital radyografilerin diğer yöntemlerle karşılaştırılması" konuludur.
Doktorasını 18.06.2003 tarihinde tamamlamıştır. 18.07.2003 tarihinde Milliyet Gazetesinde çıkan
Diş Hekimliği Diş Hastalıkları ve Tedavisi bölümüne 3 kadro ilanı mevcut olup, her birisinin de
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özel şartlan bulunmaktadır. Bu kadrolardan birinin özel şartı "Dijital radyografilerde deneyimli"
ifadesi adayın doktora tezinin kısaltılmış başlığı sayılabilir. Aday doktorasını 2003 yılında
bitirmiştir. Oluşturulan yardımcı doçentlik atama jürisinde Doktora Tez danışmanı, Prof. Dr.
Feridun Şaklar ve aynı fakültede mesai arkadaşı Prof. Dr. Lale Zaimoğlu, Prof.Dr. Hülya Köprülü
vardır. Jüri üyeleri kadro il anındaki özel şarta uyduğu için, atanmasını uygun bulmuşlardır. Bu kişi
için kurulan yabancı dil jürisinde yine Dekan Prof. Dr. Hülya Köprülü yer almaktadır.

6. Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına 20.10.2003 tarihinde
yardımcı doçent olarak atanan Dr. Duygu SARAÇ: 22.09.2000 tarihinde OMU Sağlık Bilimleri
Enstitisüne kayıt olmuş, 21.07.2003 tarihinde 3 yılını tamamlamadan doktor unvanını almış ve.
20.10.2003 tarihinde de yardımcı doçentliğe atanmıştır. Aday doktorasını tamamlamadan 3 gün
önce adayın doktora tez konusuyla ilgili "SESA konusunda deneyimli" ön şartlı ilan 18.07.2003
tarihinde Milliyet Gazetesinin 22. sayfasında yayınlanmıştır. Aday müracaat dilekçesinde ön şarta

uygun olduğunu " Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında ilan edilen yardımcı doçent
kadrolarından "SESA konusunda deneyimli" olarak belirtilen kadroya müracaat etmek istiyorum "
cümleleriyle ifade etmektedir. Adayın doktora tez konusuna uygun ön şartlı ilanın adayın
doktorasını bitirmeden önce ilana hazırlanıp yayınlanmış olması dikkate değerdir (Dr. Duygu
Saraç Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şinasi Saraç'ın eşidir).

Bu süreç, adayın öğretim üyeliğine yükseltilmesi ve atanması ile ilgili işlemler konusunda
ciddi bir kuşku oluşturduğu gibi, doktora diploması konusunda da ciddi kuşku uyandırmaktadır.
Zira yardımcı doçent ilanına adayın doktora tez konusu yazıldığına göre, yapılan ilan ile sadece adı
geçenin atanmasının amaçlandığı açıktır. Ancak ilan tarihi itibariyle aday henüz doktorasını
tamamlamış değildir. İlanın gönderildiği tarih dikkate alınır ise, adayın doktorasını bitirmeden
günlerce önce doktora tez konusu esas alınarak adrese teslim bir ilan yapıldığı anlaşılmaktadır.
Doktorasını tamamlamamış bir kimse için bu tarz ilan hazırlanması, doktoranın tamamlanacağına
dair kesin bir kabulün bulunduğunu da ortaya koymaktadır. Bu durumda adayın doktorasının
tamamlanmadan günlerce önce, doktorasını tamamlayacağına dair kesin kabulün varlığı, adayın
doktorasının sağlıklı bir değerlendirmeden geçirildiği hususunda kuşku oluşturmaktadır.

7. Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıktan ve Tedavisi Anabilim Dalına 21.10.2003
tarihinde yardımcı doçent olarak atanan Dr. Ebru ÖZSEZER: 18.07.2003 tarihinde Milliyet
Gazetesinin 22. sayfasında yayınlanan kadro ilanına konulan "Biyomateryallerin dokulara etkileri
konusunda deneyimli" ön şartı, adı geçenin doktora tez konusu olan "Endodontite kullanılan farklı
retrograd dolgu biyomateryallerin preapikal dokular üzerine etkilerinin değerlendirilmesi"
başlığının kısaülmış halidir.

8. Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalına 21.10.2003
tarihinde yardımcı doçent olarak atanan Dr. Emre BODRUMLU: (18.07.2003 Milliyet) İlanda
konulan Legionella konusunda deneyimli" ön şartı, adı geçenin doktora tez konusu olan "Diş
Hekimi muayenesinde Legionella taraması" başlığına uymaktadır. Dr.Bodrumlu, müracaat
dilekçesinde ön şarta uygun olduğunu " Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında ilan
edilen yardımcı doçent kadrolarından "Legionella konusunda deneyimli" olarak belirtilen kadroya
müracaat etmek istiyorum " cümleleriyle ifade etmektedir.

9. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalma 20.10.2003 tarihinde
yardımcı doçent olarak atanan Dr. Gonca KELEŞ: (18.07.2003 Milliyet) Handa konulan
"Deneysel periodontitis konusunda deneyimli" ön şartı, adı geçenin doktora tez konusu olan
"Ligatürle oluşturulan periodontitis ve deneysel lathyrism modelinde radyolojik, biyokimyasal,
histopatolojik ultrastrüktürel değerlendirme" başlığına uymaktadır. Dr.Keleş, müracaat
dilekçesinde ön şarta uygun olduğunu " Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında ilan
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edilen yardımcı doçent kadrolarından "Deneysel periodontitis konusunda deneyimli" olarak
belirtilen kadroya müracaat etmek istiyorum " cümleleriyle ifade etmektedir.

10. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalına 20.10.2003 tarihinde yardımcı
doçent olarak atanan Dr. Melih Yücel SÜERİ: (18.07.2003 Milliyet) İlanda konulan "Kanin
distalizasyonu konusunda deneyimli" ön şartı, adı geçenin doktora tez konusu olan "Kanin dişlerin
distalizasyonunda iki farklı kuvvet sisteminin etkilerinin incelenmesi" başlığına uymaktadır. Aday

müracaat dilekçesinde ön şarta uygun olduğunu " Ortodonti Anabilim Dalı için açılan ve Kanin
dişlerin distalizasyonu konusunda deneyimli" şartı bulunan yardımcı doçent kadrosuna başvurmak
istiyorum" cümleleriyle ifade etmektedir. (Dr. Melih Yücel Süeri'nin akademik değerlendirme
jürisinde, anabilim dalında doçent olarak görev yapan Doç.Dr.Selim Arıcı yer almamıştır).

11. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalma 02.01.2003 tarihinde
yardımcı doçent olarak atanan Dr. Tuğrul KIRTILOĞLU: 26.10.2002 tarihli Hürriyet
Gazetesinde çıkan ilanda "Biyoinformatik konusunda uzmanlaşmış" ön şartı bulunmaktadır, ö n
şart, adı geçenin tezini tanımlayan özelliktedir. Bu kadroya başvuran diğer aday Dr.Aydan
Kayıpmaz'ın başvurusu ise incelenmeksizin reddedilmiştir. Bu işlem aleyhine Dr. Aydan Kayıpmaz
tarafından açılan davada bilirkişi heyeti Dr. Kayıpmaz'ın başvuru koşullarını sağladığına karar
vermiş, dava da lehine sonuçlanmış ve Dr. Kayıpmaz'ın başvurusu kabul edilmiş, ancak yapılan
değerlendirmede yine Dr. Kırtıloğlu'nun atanmasına karar verilmiştir. Bu işlem aleyhine de
Dr.Kayıpmaz tarafından tekrar dava açılmıştır. Bu davada da yapılan bilirkişi incelemesinde
Dr.Kayıpmaz'ın atama için daha uygun olduğu bilirkişi heyeti tarafından tesbit edilmiştir.
Dr.Kırtıloğlu'nun ataması yeniden mahkemece iptal edilmiş, disiplin ve sicil durumuna göre
yapılan değerlendirmeye göre Dr. Kırtıloğlu aynı kadroya yeniden atanmıştır. Mahkeme tarafından
verilen iptal kararlan sonuçlarına göre Dr.Kırtıloğlu aynı kadroya tam üç kez atanmış olması,
Dr.Kırtıloğlu'un atanması hususunda idarenin her ne olursa olsun kararlı olduğunu göstermektedir.

12. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalına 26.05.2004
tarihinde yardımcı doçent olarak atanan Dr. Elif Eser SAKALLIOĞLU: Dr. Sakallıoğlu,
müracaat dilekçesinde "Deneysel diabet ve periodontitis konusunda deneyimli şartı ile ilan edilmiş
olan Periodontoloji AD" müracaat etmek istediğini belirtmektedir. Doktorasını 14.04.2004
tarihinde bitirmiştir. İlan 12.04.2004 tarihinde çıkmıştır. Adayın müracaat tarihi ise 20.04.2004
tarihidir. Tarihsiz özgeçmişinde Nisan 2004 yılında doktorasını tamamladığını ifade
etmektedir.Doktora tez konusu "Deneysel diabet ve ligatürle oluşturulan periodontitis modelinde
dişeti sıvı dinamiğinin osmotik basınç ve damarsal yapı yönünden incelenmesi" dir. Jüriler ön şarta
Dr. Elif Eser Sakallıoğlu'nun uyduğunu belirtmişlerdir.

13. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı için 26.12.2003
tarihinde verilen yardımcı doçent kadrosu ilanında istenilen özel şart, Dr. Arzu FINDIK'ın
doktora tez konusu ile uyumludur. Arzu Fındık 28.05.2004 üniversiteye yardımcı doçent olarak
atanmıştır. Adı geçenin, doktora tez konusu "Tavuklarda infeksiyon korizanm serolojik teşhisinde
aglitünasyon ve indirekt hemeglitünasyon testlerinin kullanımı" adlı çalışmadır. Yardımcı doçentlik
için verilen özel şartta ise "Tavuk hastalıklarının sereolojik tanısı konusunda uzman"
denilmektedir.

14. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı için 21.03.2003 tarihinde
Milliyet Gazetesinde verilen yardımcı doçent kadrosu ilanında Dr. Ahmet ÖZ AK'in doktora
tez konusunun özel şart olarak yer aldığı görülmektedir. 14.07.2003 tarihinde üniversiteye yardımcı
doçent olarak atanan Ahmet özak'ın tez konusu "Köpeklerin Antecrabhium kırıklarında radiusun
osteosentezinde dinamik kompressiyon plağı ve çivileme yöntemi ile sağlanan sonuçların karşılıklı
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olarak değerlendirilmesi "dk. Verilen ilanda ise "Köpeklerin ortopedisi konusunda uzman" özel
şartı bulunmaktadır.

15. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabüim Dalında 26.12.2003 tarihinde
verilen yardımcı doçent kadroso ilanında Dr. Cevat NİSPET'in doktora tez konusunun özel şart
olarak yer aldığı görülmektedir. 20.04.2004 tarihinde yardımcı doçent olarak atanan Cevat
Nispet'in doktora tez konusunun "Tekir kedilerinde reprüdiksiyon durumlarına bağlı olarak
plazma, progestron düzeylerindeki değişimler"dir. Verilen ilanda ise "Kornivorlarda reprodüktiv
endokronoloji konusunda uzman " şartı aranmaktadır.

16. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı için 26.12.2003 tarihinde
verilen ilanda Dr. özlem NİSPET'in doktora tez konusunun özel şart olarak yer aldığı
görülmektedir. 03.05.2004 tarihinde yardımcı doçent olarak atanan özlem Nispet'in doktora tez
konusunun "Köpeklerde ince ve kalın bağırsak arasındaki anastomozlarda mekenik ve
mikrobiyolojik reflü'yü önleyen invagine ripple valf ve uygulaması", verilen ilanda ise
"Kornivorlarda intestinal cerrahi konusunda uzman" dön şartına yer verildiği görülmektedir
(Başka bir üniversitede görev yapan ve Dr. özlem Nispet'in doktora tez danışmanı olan Prof. Dr.
Kemal Yanık jüride görevlendirilmiştir).

17. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Anabilim Dalı için 26.12.2003
tarihinde verilen yardımcı doçent kadrosu ilanında istenilen özel şart Dr. Filiz AKDAĞ'ın
doktora tez konusudur. 29.04.2004 tarihinde yardımcı doçent olarak atanan Filiz Akdağ'ın doktora
tez konusu "Özel isletme koşullarında yetiştirilen domuzların döl verimi özellikleri ve büyüme
performansı" olmasına karşın, verilen ilanda "Domuzlarda döl verimi ve büyüme performansı
konusunda uzman" ön şartına yer verilmiştir. (Başka bir üniversitede görev yapan ve Dr. Filiz
Akdağ'ın doktora tez danışmanı olan Prof. Dr. Hıdır Demir yardımcı doçent ataması için kurulan
bu jüride görev almıştır).

18. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı için 11.11.2003 tarihinde
verilen yardımcı doçent kadrosu ilanında belirtilen özel şart Dr. Gül Fatma YARİM'in
doktora tez konusuna uygundur. 15.04.2004 tarihinde yardımcı doçent olarak atanan Gül Fatma
Yanm'ın doktora tez konusu "Subklinik mastisli ineklerde meme içi levazımal uygulamasında kan
ve sütte süeroksit dismutaz immunoglobin G düzeyleri" adlı çalışmadır, ilanda ise "Subklinik
mastitiste kan ve süt biyokimyasında uzman " ön şartı aranmaktadır. (Başka bir üniversitede görev
yapan ve aynı zamanda Dr. Gül Fatma Yanm'ın doktora tez danışmanı olan Prof. Dr. Berrin
Salmanoğlu yardımcı doçent ataması için kurulan bu jüride görev almıştır.)

19. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı için 18.07.2003 tarihinde
Milliyet Gazetesinde verilen yardımcı doçent kadrosu ilanında istenilen Szel şart Dr. Erdem
GÜLTİKEN'in doktora tez konusuna uygundur. 31.10.2003 tarihinde yardımcı doçent olarak
atanan Erden Gültiken'in doktora tez konusu "Yeni Zelanda tavşanınınpelvis bölgesi ve arka bacak
venalarımn anotomik incelenmesi" adlı çalışma olup, verilen ilanda "Bacak ve pelvis venaları
konusunda uzman " özel şartı aranmaktadır.

20. Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı için 28.07.2003
tarihinde Milliyet Gazetesinde verilen ilanda Dr. NilgUn GÜLTİKEN'in işaret edildiği dikkat
çekmektedir. 27.10.2003 tarihinde üniversiteye yardımcı doçent olarak atanan Nilgün Gültiken'in
doktora tez çalışması "Maling meme tümörlü köpeklerde immonoterapi veya hemoopatinin
etkisi"d'a. İlanda ise "Maling meme tümörlerinde immonoterapi veya hemoopatinin etkisi" özel
şartı aranmaktadır.
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21. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Anabüün Dalı için 15.12.2004
tarihinde Milliyet Gazetesinde verilen ilanda Dr. Mustafa SALMAN'ın doktora tezi özel şart
olarak konulmuştur. 23.02.2005 tarihinde üniversiteye ataması yapılan Mustafa Salman'ın doktora
tez konusu "Kuzu rasyonlarına katılan organik selenyumun besi performansı, karkas kalitesi ve kan
aktivitesi üzerine etkisi" adlı çalışmadır. İlanda ise "Kuzu beslemede organik selenyum konusunda
deneyimli" özel şartı aranmaktadır. (Başka bir üniversitede görev yapan ve aynı zamanda Dr.
Mustafa Salman'ın doktora tez danışmanı olan Prof, Dr. Gültekin Yıldız yardımcı doçent ataması
için kurulan bu jüride görev almıştır.)

22. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı için 29.05.2005 tarihinde
Hürriyet gazetesinde verilen Yardımcı Doçent ilanında özel şart Dr. Sena ÇENESİZ'in
doktora tez çalışmasının konusudur. 26.09.2005 tarihinde Yardımcı Doçent olarak ataması yapılan
Sena Çenesiz'in doktora tez konusu "Deneysel kronik florozis oluşturulmuş koyunlarda eritrosit
katalazperoksidaz aktivitesinin araştırılmasıdır, özel şartta ise "Koyunlarda enzim biyokimyası
konusunda uzman " denilmektedir.

23. Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimler Tarihi Anabilim Dalı için
27.09.2004 tarihinde verilen Yardımcı Doçent ilanında belirtilen özel şart Dr. Şule
OSMANAĞAOĞLU'nun doktora tez çalışmasıdır. 04.03.2005 tarihinde Yardımcı Doçent olarak
ataması yapılan Şule Osmanağaoğlu'nu doktora tez çalışması "Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesinin tarihi üzerine araştırmalar" olup, verilen ilandaki özel şart "Veteriner fakülteleri
tarihi konusunda deneyimli" olmaktır.

24. Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı için 28.12.2004 tarihinde
verilen ilan Dr. Tolga GÜVENÇ'in doktora tez konusundan alıntıdır. 27.05.2003 tarihinde
üniversiteye ataması yapılan Tolga Güvenç'in doktora tez konusu "Et ve Balık Kurumu et
kombinasında kesilen koyunlarda rastlanılan nefropati olgularında patolojik bulgular• "dır. özel
şartta ise "Nefropati konusunda uzman " denilmektedir.

25. Veteriner Fakültesi Besin Hiy. ve Tek Anabilim Dalı için 27.09.2004
tarihinde verilen Yardımcı Doçent ilanında Dr. Belgin SIRIKEN tarif edilmektedir. 28.01.2005
tarihinde ataması yapılan Belgin Sınken'in doktora tez çalışmasının adı "Tavuk karkas ve iç
organlarında Yersinia entorocolicita ve diğer Yersinia türlerinin izolasyonu ve idendifıkasyonu"
olup, verilen ilanda özel şart "Yersinia türleri konusunda deneyimli" denilmektedir.

26. Veteriner Fakültesi tç Hastalıkları Anabilim Dalı için 26.12.2004
tarihinde verilen Yardımcı Doçent ilanında istenilen özel şart Dr. Duygu ÇAKIROĞLU'nun
doktora tez çalışmasından alıntıdır. 22.04.2004 tarihinde ataması yapılan Duygu Çakıroğlu'nun tez
konusu "Köpeklerde adrenalinle oluşturulan artmilere ulanılan bazı ilaçların elektrokardiogram
üzerine etkisi" adlı çalışmadır, ilanda ise "Evcil hayvanların kardiyolojisi konusunda uzman" özel
şartı aranmaktadır.

27. Veteriner Fakültesi Biyometri Anabilim Dalı için verilen Yardımcı
Doçent ilanında istenilen özel şart Dr. Serhat ASLAN'in doktora tez çalışmasını tarif etmektedir.
26.09.2005 tarihinde ataması yapılan Serhat Arslan'ın doktora tez çalışması "Tekrarlanan
ölçümlerde random resrasyon yönteminin hayvan ıslahında kullanım olanakları" adlı çalışma olup,
verilen ilanda özel şart olarak "Süt sığırlarında verimliliğin değerlendirilmesi konusunda
deneyimli" denilmektedir.
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28. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı için 21.05.2003
tarihinde verilen Yardımcı Doçent ilanında aranılan özel şart Dr. H. Hilal ARSLAN'ın
doktora tez çalışmasından alınmıştır. 04.07.2003 tarihinde ataması yapılan H. Hilal Arslan'ın
doktora tez çalışmasının adı "Serum üretim atlarının heparik yetmezlik yönünden incelenmesi ve
klinik biyokimyasal bulguların önemi" olup, verilen ilanda özel şart olarak "Atlarda karaciğer
yetmezliği konusunda uzman " denilmektedir. Başka bir üniversitede görev yapan ve aynı zamanda
Dr. Hilal Arslan'ın doktora tez danışmanı olan Prof. Dr. Mehmet Şahal Yardımcı Doçent ataması
için kurulan bu jüride görev almıştır.

29. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Anabilim Dalı için verilen
Yardımcı Doçent ilanında aranılan özel şart Dr. Zehra SELÇUK'un doktora tez çalışmasından
alınmıştır. 04.08.2005 tarihinde göreve atanan Zehra Selçuk'un doktora tez çalışması "Kuzu
rasyonlanna farklı düzeylerde katılan Yuccamn besi performansı karkas özellikleri ile bazı Rumen
kan parametrelerine etkisi" olup, ilanda "Kuzularda npn ve alternatif yem katkıları konusunda
deneyimli" özel şartı yer almaktadır. Başka bir üniversitede görev yapan ve aynı zamanda Dr.
Zehra Selçuk'un doktora tez danışmanı olan Prof. Dr. Ş. Tuncer Doğan Yardımcı Doçent ataması
için kurulan bu jüride görev almıştır.

30. Veteriner Fakültesi Besin Hiy. ve Teknolojisi Anabilim Dalı için
21.03.2003 tarihinde Milliyet gazetesinde verilen Yardımcı Doçent ilanında Dr. Göknur
TERZİ işaret edilmektedir. 02.07.2003 tarihinde ataması yapılan Göknur Terzi'nin doktora tez
konusu "Ankara yöresi alabalık çiftliklerde salmonella varlığı ve serotip dağıltmı" olup, verilen
ilanda özel şart olarak "Balıklarda salmonella konusunda deneyimli" denilmektedir.

31. Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı için verilen Yardımcı
Doçent ilanında aranılan özel şart Dr. Metin ÇENESİZ'in doktora tez çalışmasından alınmıştır.
26.09.2005 tarihinde ataması yapılan Metin Çenesiz'in doktora tez konusu "Sığırlarda postportum
sürenin süt progestron enzim ümmunioassay yöntemiyle belirlenmesi" olup, istenilen özel şartta
"Enzim immünioassay konusunda deneyimli" denilmektedir.

32. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı için 11.11.2003
tarihinde verilen Yardımcı Doçent ilanında istenilen özel şart Dr. Yücel MERAL'in doktora
tez konusundan alınmıştır. 13.04.2004 tarihinde ataması yapılan Yücel Meral'in doktora tez konusu
"Yarış sezonunda atlarda M-mod ekokardiyografık muayeneler''dir. Aranılan özel şartta ise
"Atlarda kardiyoloji konusunda uzman" denilmektedir. (Başka bir üniversitede görev yapan ve
aynı zamanda Dr. Yücel Meral'm doktora tez danışmanı olan Prof. Dr. Tank Bilal'ın'ın yardımcı
doçent ataması için kurulan bu jüride görev alması kuşkuları artırmaktadır.)

33. Veteriner Fakültesi Dölleme ve Suni Toh. Anabilim Dalı için
21.03.2003 tarihinde Milliyet gazetesinde verilen Yardımcı Doçent ilanında istenilen özel şart
Dr. Mesut ÇEVtK'in doktora tez konusundan alınmıştır. 01.12.2003 tarihinde göreve atanan
Mesut Çevik'in doktora tez konusu "Alabalık spermelarınm dondurulması ve değerlendirilmesi"
adlı çalışma olup, verilen ilanda "Balıklarda suni dölleme konusunda deneyimli" özel şartı
aranmaktadır. Başka bir üniversitede görev yapan ve aynı zamanda Dr. Mesut Çevik'in doktora tez
danışmanı olan Prof. Dr. Ali Daşkın'ın Yardımcı Doçent ataması için kurulan bu jüride görev
almıştır

34. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı için 21.03.2003 tarihinde
verilen Yardımcı Doçent ilanında istenilen özel şart Dr. Murat KABAK'ın doktora tez
konusundan alınmıştır. 21.07.2003 tarihinde ataması yapılan Murat Kabak'm doktora tez çalışması
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"Köpek koyun ve kobaylarda mandibula articulata ve çiğneme kaslarının anatomisi" adını
taşımakta, verilen özel ilanda ise "Çene eklemi ve çene kaslarında uzman" şartı aranmaktadır.
Başka bir üniversitede görev yapan ve aynı zamanda Dr. Murat Kabak'ın doktora tez danışmanı
olan Prof. Dr. Merih Hazıroğlu'nun Yardımcı Doçent ataması için kurulan bu jüride görev almıştır.

35. Veteriner Fakültesi Farmokoloji Anabilim Dalı için 18.07.2003
tarihinde verilen Yardımcı Doçent ilanında belirlenen özel şart Dr. Oğuzhan YAVUZ'un
doktora tez konusundan alınmıştır. 18.11.2003 tarihinde göreve başlayan Oğuzhan Yavuz'un
doktora tez çalışması "Türkiye'de ruhsatlı bazı halk sağlığı pestisit müstezarlarınm etkin madde
içerikleri" adım taşımakta, verilen ilanda ise "Halk sağlığı pestisitlerinde uzman" özel şartı
aranmaktadır. Başka bir üniversitede görev yapan ve aynı zamanda Dr. Oğuzhan Yavuz'un doktora
tez danışmam olan Prof. Dr. Ferda Akan'ın Yardımcı Doçent ataması için kurulan bu jüride görev
almıştır.

36. Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı için 21.03.2003
tarihinde verilen Yardımcı Doçent ilanı Dr. Oktay GENÇ'in doktora tez konusundan alınmıştır.
21.11.2003 tarihinde göreve başlayan Oktay Genc'in doktora ez konusu "Kars yöresi evcil
hayvanlardan salmonellann izolasyonu" olup, verilen ilanda "Evcil hayvanlarda salmonella
konusunda deneyimli" özel şartı aranmaktadır.

37. Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalı için 11.11.2003
tarihinde verilen Yardımcı Doçent ilanında Dr. Nurdan Gamze TURAN'ın doktora tez konusu
işaret edilmektedir. 25.02.2004 tarihinde ataması yapılan N. Gamze Turan'ın doktora tez konusu
"Samsun kentsel katı atıklarının kompostlastırılmasında geliştirilmiş perlit ve doğal zeolitin
etkilerinin incelenmesi"d\T. Verilen ilanda ise "Katı atık yönetimi (Kompostlastırma) konusunda
deneyimli" özel şartı aranmaktadır.

38. Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalı için 11.11.2003
tarihinde verilen Yardımcı Doçentlik ilanında istenilen özel şart Dr. Semra ÇORUH'un
doktora tez konusundan alınmıştır. 25.02.2004 ataması yapılan Semra Çoruh'un doktora tez
çalışması "Bakır endüstri artıklarının vitrifîkasyonyöntemi ile bertarafı" olup, verilen ilanda "Katı
atık yönetimi (vitrifîkasyon) konusunda deneyimli" özel şartı aranmaktadır.

39. Mühendislik Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı için 11.11.2003
tarihinde verilen Yardımcı doçentlik ilanı için belirlenen özel şart Dr. Nurdan YAVUZ'un
doktora tez çalışmasından alıntıdır. 17.07.2003 tarihinde ataması yapılan Nurdan Yavuz'un doktora
tez konusu "Seyitömer kömürlerinin palinostratigrafisi" olup, verilen ilanda özel şart olarak
"Palinoloji konusunda uzman " denilmektedir.

40. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı için 23.12.2002
tarihinde verilen Yardımcı Doçent kadrosu ilanında daha sonra yardımcı doçent olarak
21.04.2003 tarihinde ataması yapılan Yar. Doç. Dr. Funda ARSLAN'ın doktora tez konusu
özetlenmektedir. Funda Arslan'ın doktora tez konusu "Bazı patates çeşitlerinde farklı yumru
iriliklerinin ve dikim şekillerinin verim ve kaliteye etkisi" olup, verilen ilanda "Patates konusunda
doktora yapmış olmak" özel şartı aranmaktadır.

41. Samsun Meslek Yüksekokulunda 05.03.2004 tarihinde görevine
başlayan Yrd. Doç. Dr. Nevzat KARADAYI: Kadro ilanında "Katıhalfiziğinde doktoralı" şartı
konularak başkalarının müracaatları engellenmiştir. Ancak ilgili meslek yüksekokulunda katıhal
fiziği ile bağlantı bir program veya ders yoktur.
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42. Samsun Sağlık Yüksekokulunda 31.10.2003 tarihinde göreve başlayan
Yrd. Doç. Dr. A. Ziya ANADOL: 09.12.2003 tarihinde Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim
Dalına görevlendirilmiştir. 18.07.2003 tarihinde yapılan kadro ilanında "Böbrek ve karaciğer
transplantasyonunda yurtdışı deneyimli" özel şartı konulmuştur. Cerrahi hiçbir birimi olmayan
yüksekokulda bu kişiye ihtiyaç yoktur.

43. Samsun Sağlık Yüksekokulunda 28.05.2004 tarihinde göreve başlayan
Yrd. Doç. Dr. Alper ÇtFTÇİ: 12.04.2004 tarihinde yayınlanan kadro ilanında "Veteriner hekim,
enterokok virulent faktörler konusunda uzman" şartı vardır. Bu şart adayın doktora tez konusudur.
01.06.2004 tarihinde Veteriner Fakültesine görevlendirilmiştir.

44. Samsun Sağlık Hizmetleri MYO'da 02.01.2003 tarihinde görevine
başlayan Yrd. Doç. Dr. Koray TOPGÜL: Genel cerrah olup, kadro ilanında "Genel cerrahide
uzman " şartı vardır. Dosyada fazla bilgi yoktur.

45. Samsun Sağlık Hizmetleri MYO'da açıktan atanarak 26.05.2004
tarihinde göreve başlayan Yrd. Doç. Dr. Okan GÜLEL: Yayınlanan kadro ilanında özel şart
vardır: "Kardiyoloji ihtisaslı (Koroner girişimlerde kontrast madde komplikasyonları konusunda
uzman)". Bu konu adayın uzmanlık tez çalışma konusudur. (Rektör Yardımcısı olan Prof.Dr.
Adem GÜLEL'in oğludur.)

46. Samsun Sağlık Hizmetleri MYO'da 06.01.2003 tarihinde göreve
başlayan Yrd. Doç. Dr. Bülent GÜNGÖR: Kadro ilanında adaym uzmanlık konusu olan "Genel
cerrahi uzmanı" şartı vardır. Raporlar çok kısadır.

47. Sinop Sağlık Yüksekokulunda açıktan atanarak 22.11.2002 tarihinde
göreve başlayan Yrd.Doç. Dr. Mustafa YAZICI: Kadro ilanında adayın uzmanlık konusu olan
"Kardiyoloji uzmanı" şartı vardır. Atandıktan sonra aday 04.11.2002 tarihinde Tıp Fakültesi
Kardiyoloj Anabilim dalına görevlendirilmiştir. Yüksekokulda kardiyoloji ile ilgili bir çalışma alam
yoktur.

48. Sinop Sağlık Yüksekokulunda 07.03.2002 tarihinde göreve başlayan
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TURLA: Kadro ilanında "Adli tıpta uzman" şartı vardır. Raporlar çok
kısadır. Ahmet TURLA atandıktan kısa süre sonra 14.03.2002 tarihinde Tıp Fakültesi Adli Tıp
Anabilim Dalına görevlendirilmiş ve 22.11.2002 tarihinde de kadrosu Adli Tıp Anabilim Dalına
nakledilmiştir. Yüksekokulda adli tıp ile ilgili bir çalışma konusu yoktur.

49. Sinop Sağlık Yüksek Okulunda 24.01.2002 tarihinde göreve başlayan
Yrd. Doç. Dr. Ahmet DEMİR: Plastik cerrah olan bu adayın kadro ilanında "Plastik cerrahide
uzman " olma şartı vardır.

50. Sinop Sağlık Yüksekokulunda 24.01.2002 tarihinde göreve başlayan
Yrd. Doç. Dr. 1. Çağatay ACÜNER: Kadro ilanında "Klinik mikrobiyolojide standardizasyon ve
kalite kontrolü sertifikalı" olma şartı aranmıştır. Adaym uzmanlık tez konusu Klinik Mikrobiyoloji
dalındadır. Ayrıca aday yurt içinde ve dışında Klinik Mikrobiyolojide standardizasyon ve kalite
kontrol eğitim seminerlerine katıldığı hakkında kendi beyanı vardır. İ. Çağatay ACUNER
05.03.2002 tarihinde Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında görevlendirilmiştir.
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51. Sinop Sağlık Yüksekokulunda 03.09.2004 tarihinde göreve başlayan
Yrd. Doç. Dr. Miğraci TOSUN: Kadro ilanında adayın uzmanlık konusu olan "Kadın hastalıkları
ve doğum ihtisaslı" olma şartı vardır. Miğraci TOSUN'un kadrosu 22.03.2005 tarihinde Tıp
Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalına nakledilmiştir.

52. Sinop Sağlık Yüksekokulunda 25.04.2004 tarihinde göreve
başlayan.Yrd. Doç. Dr. Zeliha KOÇ: Kadro ilanında adayın doktora konusu olan "Hemşirelik
esasları konusunda uzman " olma şartı konulmuştur.

53. Terme MYO'na açıktan atanarak 11.12.2002 tarihinde göreve
başlayan Yrd.Doç.Dr. Sezgin GÜNEŞ: Kadro ilanında "Moleküler tam teknikleri konusunda
uzman" olma şartı vardır. Sezgin GÜNEŞ 21.07.2003 tarihli rektörlük yazısı ile Terme MYO'dan
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına dolu kadro nakli yapılmıştır.

54. Terme MYO'da 15.09.2005 tarihinde göreve başlayan Yrd. Doç.Dr.
Sibel ÖZÇAKMAK: Kadro ilanında "Mikotoksin konusunda doktora yapmış olmak" şartı
konulmuştur. Aday ise bu şarta uygunluğunu, gıda mühendisliği dalında yaptığı doktora çalışması
ile özel sektör deneyimini "ilgi alanı" olarak göstermek suretiyle belirtmiştir.

B) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun Karan ve YÖK'ün belirlediği atama
kriterlerine uymayan kişilerin atamalarının, bazen jürilerin uyarılarına rağmen de
yapıldığı tespit edilmiştir;

1. Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalına 07.01.2003 tarihinde
profesör olarak atanan Prof.Dr. Barış DİREN: Profesörlük jürileri Prof. Dr. M. Bekir Selçuk,
Prof.Dr.Metin Unsal, Prof.Dr. Okan Akhan, Prof.Dr. Turgut Tali, Prof.Dr. Ferhun Balkancı'dan
oluşmaktadır. Anabilim Dalı Başkam Prof. Dr. M. Bekir Selçuk tarafından yazılan raporda "Doç.
Dr. Barış Diren 'in bilimsel eserlerini içeren dosyasındaki tüm bu çalışmaları, J5.03.2002 tarihinde
toplanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 5. oturumunda 2002/32 karar sayısı ile almış
olduğu "Akademik Yükselme Kriterleri'nde Sağlık Bilimleri alanında profesör ataması için gerekli
olan 300 puanın çok iterinde puana sahip olduğu gözlenmiştir. Ancak Dr. Diren'in dosyası,
Üniversite senatosunun aynı toplantısında alınan "Aday ilgili alanda öncelikle Üniversitelerarası
Kurul'un doçentlik başvurusu için belirlediği asgari koşulların iki katım sağlamak ve bunun en
az bir katını doçentlik unvanı aldıktan sonra yapmış olmak zorundadır" şeklindeki kararına
birinci isim orijinal çalışması bulunmadığından uymamaktadır" ifadesi ile (özetle) Dr. Diren'in
Üniversite Senatosunun belirlediği kriterlere uymadığını belirtmesine rağmen ataması yapılmıştır.
Aynı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Hüseyin Akan'a jüride yer
verilmemiştir. Adı geçenin ataması yapıldıktan sonra rektör yardımcısı olarak atandığı
görülmektedir.. Dr. Diren'in müracaat ettiği Tıp Fakültesi Radyodiyagnostik Anabilim Dalı
profesörlük kadrosu 20 Ekim 2002 tarihinde Hürriyet Gazetesinde çıkmıştır. Dr. Diren 30 Ekim
2002 tarihinde bu kadroya başvurmuştur. Atama değerlendirmesini yapmak üzere jüri üyeleri
Üniversite Yönetim Kurulu'nun 14.11.2002 tarih ve 2002/245 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Kadro
ilanının çıktığı ve jüri üyelerinin belirlendiği tarihlerde Üniversite Senatosunun 19.07.2002 tarih
2002/70 Sayılı "Aday ilgili alanda öncelikle Üniversitelerarası Kurul'un doçentlik başvurusu
için belirlediği asgari koşulların iki katını sağlamak ve bunun en az bir katını doçentlik
unvanı aldıktan sonra yapmış olmak zorundadır" şeklindeki kararı geçerlidir. Jüri üyeleri rapor
yazdıklarında Üniversite'nin gönderdiği ve geçerli olan kriterlerin 2002/70 Sayılı Karar ile alman
kriterler olduğunun Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Bekir Selcuk'un raporundan
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anlaşılmaktadır. Atamanın yapıldığı 27.12.2002 tarihinden 2 hafta önce Üniversite Senatosu
toplanarak atama ile ilgili 09.12.2002 tarih 2002/132 Sayılı Kararla "Akademik yükseltme
kriterlerinin konulduğu Nisan 2002 tarihinden önce kullanım izni istenen kadrolara bu
kriterlerin uygulanmamasına oy çokluğu ile karar vermiştir" Üniversite Senatosunun
15.03.2002 tarih 2002/32 Sayılı karan Atama ve Yükseltilmeler ile ilgili genel kriterlerin
belirlendiği bir karardır. Oysa bu karardan sonra 19.07.2002 tarih 2002/70 Sayılı Karar ile
Profesörlüğe Yükseltilme kriterleri belirlenmiştir.

Atama ve yükseltilmelere ilişkin olarak yapılan değişiklikler Dr.Banş diren ile ilgili durumu
değiştirdiği kabul edilse bile, bir tek kişinin atanmasına zemin oluşturmak amacı ile üniversitenin
bilimsel kalite konusundaki yaklaşımlarını kısa zaman aralıklan ile ve hiçbir bilimsel temele
dayanmayan ayınmlar kullanmak suretiyle değiştirebildiği ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlara
rağmen Dr.Diren'in durumunun atama kriterlerine uygun hale getirildiği dikkat çekicidir.

2. Sinop Su Ürünleri Fakültesine 11.05.2004 tarihinde profesör olarak
atanan Prof. Dr. Levent BAT: Dr. Bat'ın atamasında Üniversite Senatosunun 19.07.2002 tarih
2002/70 sayılı "Aday ilgili alanda öncelikle Üniversitelerarası Kurul'un doçentlik başvurusu için
belirlediği asgari koşulların iki katım sağlamak ve bunun en az bir katını doçentlik unvanı aldıktan
sonra yapmış olmak zorundadır" şeklindeki karan ihlal edilmiştir. Çünkü, Dr. Bat'ın doçent
olduktan sonra SCI kapsamında yer alan herhangi bir dergide ilk isim makalesinin olmadığı
profesörlük dosyasından anlaşılmaktadır.

3. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalına profesör
olarak atanan Prof. Dr. Gökhan AÇIKGÖZ: Dr. Açıkgöz'ün atamasında Üniversite
Senatosunun 19.07.2002 tarih 2002/70 Sayılı "Aday ilgili alanda öncelikle Üniversitelerarası
Kurul'un doçentlik başvurusu için belirlediği asgari koşulların iki katını sağlamak ve bunun en az
bir katını doçentlik unvanı aldıktan sonra yapmış olmak zorundadır" şeklindeki karan ihlal
edilmiştir. Çünkü, Dr. Açıkgöz'ün SCI kapsamında yer alan herhangi bir dergide ilk isim 2 adet
makalesinin olmadığı profesörlük dosyasından anlaşılmaktadır.

4. Amasya Fen-Edb. Fakültesi Biyoloji Bölümüne 21. 05. 2004 tarihinde
ataması yapılan Yard. Doç. Dr. Ahmet DURSUN: Dr. A. Dursun'un Türk Entomoloji Dergisinde
yayınlanmış (üçüncü isim olduğu) bir makalesi mevcut olup, bunun dışmda başka bilimsel eseri
bulunmamaktadır. OMÜ Atama ve yükseltilme kriterlerine göre buradan 20 X %70= 14 puan
almaktadır ki, Dr. Dursun üniversite kriterlerine (15 Puana sahip olması gerekir) ay kın bir şekilde
atanmış durumdadır.

5. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nün "doçent" kadrosu talebi
olmamasına ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Ecevit'in muhalefetine rağmen "kadrolaşmak"
amacıyla bu bölüme 2 adet usulsüz doçent ataması yapılmıştır. 09.02.2005 tarihinde Fitopatoloji
Anabilim dalma doçent olarak atanan Berna TUNALI'nm, OMÜ Senatosunun 4.07.2002 tarih
2002/65 sayılı "•Aday ilgili alanda öncelikle Üniversitelerarası Kurul'un doçentlik başvurusu için
belirlediği asgari koşulları sağlamak zorundadır" şeklindeki kararındaki öğretim üyeliğine
yükseltilme ve atama kriterlerine sahip olmadığı belirlenmiştir.

C) Tıp Fakültesinde Görev Yapacak Olan öğretim Üyelerinin Kadro
İlanlarının Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Adına Çıkartılıp Ataması
Yapıldıktan Sonra, Tıp Fakültesi, Veterinerlik FakOltesi veya diğer Yüksekokullara
Görevlendirme ve Dolu Kadro Nakli Yapma Suretiyle Kadrolaşma;
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Yüksekokullarda ilan edilen ve Tıp Fakültesinde karşılığı bulunan alanlardaki kadrolar,
kişiye özel şartlarla kadrolaşmak için yetinilmediğini ortaya koymaktadır.

Rekabet şartlarının kişiye özel şartlarla zedelenmek suretiyle kadrolaşılmaya çalışıldığı
yukarda belirtilen atamalarla anlaşılmaktadır. Özellikle ilan edilen kadrolar için belirlenen şartların,
kadroya alınması düşünülen adayların doktora tezlerinden seçilmesi suretiyle aynı kadroya birden
çok aday başvurusunu engellenmektedir.

Diğer yandan bazı kadro ilanlarının, atanan kimsenin uzmanlık alanı ile ilgili bölüm
bulunmayan yüksekokullara ve sağlık meslek yüksekokullarına yapıldığı görülmektedir. Bu
işlemlerdeki amacın, ilan edilen kadroya atanması düşünülen kişi dışındaki kimselerin başvurmasını
engellemektir. Tıp Fakültesi dışındaki yerlere atanan bu kimseler, atama işlemi tamamlandıktan
sonra çeşitli yollarla Tıp Fakültesi'ne görevlendirilmişlerdir.

Atamada bu yöntemin şu nedenle izlendiği görülmektedir; atanması düşünülen kimsenin
akademik özellikleri itibariyle, kadro için öngörülen şartlar bazen belirli bir dar alana
özgülendirilememektedir. Bu dununda kişiye özel şart oluşturulamadığından, ilan edilen kadroya
istenmeyen bir kimsenin başvurması da mümkün olmakta, idari değerlendirme sürecinde haksızlık
yapılsa bile, bu işlem aleyhine yargı yolu açık olduğundan yönetim açısından beklenmeyen
sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Bu nedenle, kadroların Tıp Fakültesi dışmda bir yerde ilan edilmesi yoluna gidildiği tespit
edilmiştir. Zira, Tıp Fakültesi ile diğer yerler arasında çok ciddi bir döner sermaye geliri farkı
bulunmaktadır. Bu kadrolara (istenilmeyen) öğretim üyelerinin, döner sermaye katkısı olmadan
görevlerine devam etmeyecekleri ve bu nedenle başvurmayacakları düşünülmektedir. Başka bir
ifadeyle, bu kadrolar döner sermaye geliri bulunmayan yerlerde ilan edilmek suretiyle, istenmeyen
kimselerin atanmaya hak kazanmaları halinde döner sermaye geliri ve uygulama imkanı
bulunmayan yerlerde çalışmak zorunda kalacakları için, bu koşullarda istenilmeyen bir başvuru
yapılmaması ve istenilen kişilerin atanması sağlandıktan sonra, yetkiler kötüye kullanılmak
suretiyle bu kişilerin Tıp Fakültesine görevlendirildikleri ve öngörülen amaca, yasal yollar kötüye
kullanılmak suretiyle ulaşıldığı görülmektedir.

Nitekim süreç bu şekilde işlemiştir, rekabet koşullan, yetkilerin kötüye kullanılarak
bozulması suretiyle akademik teamüller ve kamu hizmetinin gerekleri geri plana atılarak amaçlanan
atamalar yapılmıştır. Bu cümleden olarak;

1. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Dalında uzman olan Dr. Mustafa Fevzi DİKİCİ:
28.12.2002 tarihli Sabah Gazetesinin 22. sayfasında çıkan ilanda, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu adına çıkan yardımcı doçent kadrosu ilanında "Aile Hekimliğinde Uzman" olma
koşulu getirilmiş ve Dr. Dikici bu kadroya başvurarak 15.04.2003 tarihinde Yüksek Okul Yönetim
Kurulu Kararı ile 2 yıllığına Yüksek Okula yardımcı doçent olarak atanmıştır. Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Fevzi Dikici 04.06.2003 tarihinde yani 45 gün sonra verdiği dilekçe üzerine yine Haziran
2003 tarihinde Üniversite Yönetim Kurulunca dilekçesi uygun görülerek kadronun dolu kadro
olarak Tıp Fakültesine aktarılması karara .bağlanmıştır. YÖK Yürütme Kurulunun 30.06.2003
tarihli toplantısında da kadro aktarımı uygun bulunmuş, 21.07.2003 tarihinde, Yrd. Doç. Dr. M.
Fevzi Dikici kadrosu ile birlikte Tıp Fakültesine nakli yapılmıştır. Bu nakilden 3 gün sonra Yrd.
Doç. Dr. Mustafa Fevzi Dikici Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanlığına atanmıştır.

2. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında uzman olan Dr. Ayhan BOZKURT:
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18.07.2003 tarihli Milliyet Gazetesinin 22. sayfasında çıkan ilanda Ordu Sağlık Yüksek Okulu
adına çıkan yardımcı doçent kadrosu ilanında "Endogen GLP ve CCK-A Reseptörleri Konusunda
Uzman" olma koşulu getirilmiş ve Dr. Bozkurt bu kadroya başvurarak Yüksek Okul Yönetim
Kurulu Kararı ile 2 yıllığına Yüksekokula yardımcı doçent olarak atanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Ayhan
Bozkurt önce Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalına görevlendirilmiş sonra da kadronun dolu
kadro olarak Tıp Fakültesine aktanlması sağlanmıştır. Yüksekokula yardımcı doçent olarak atanma
raporlarını yazan karar jüri üyeleri Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden biri
(Dr. Bozkurt'un doktora danışmanı) Prof. Dr. Berrak Yeğen'dir. Kadro ilanında koşul olarak, Dr.
Ayhan Bozkurt'un doktora tezinin başlığının konulması ve aynı başlıklı ilanın daha önce
23.06.2003 tarihinde Hürriyet Gazetesi 25. Sayfasında Samsun Sağlık Yüksekokulu adına çıkmış
olması bu atamanın amacı hususunda kuşkuya yol açmaktadır..

3. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıktan ve Doğum Anabilim Dalında çalışan ve bu
anabilim dalında uzman Doç. Dr. Tayfun ALPER: 18.07.2003 tarihli Milliyet Gazetesinin 22.
Sayfasında çıkan üniversite ilanında Sinop Sağlık Yüksek Okulu adına çıkan profesör ilanının
yanma "Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı" olma koşulu eklenmiş, Dr. Alper bu kadroya
başvurarak 02.09.2003 tarihinde Yüksek Okulda göreve başlamıştır. 1 gfln sonra 03.09.2003
tarihinde Prof.Dr. Y. Tayfun Alper Sağlık Yüksek Okulundan ayrılarak Tıp Fakültesine 13b/4 ile
görevlendirilmiştir. 1 ay sonra da 10.10.2003 tarihinde dolu kadro değişikliği sağlanarak Tıp
Fakültesinde görevine resmi olarak atanmıştır.

4. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında uzman olan Dr. B. Bülent
GÜNGÖR, Dr. Ziya ANADOL, Dr. Koray TOPGÜL: Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mete
Kesim 30.3.2004 tarihinde yazdığı yazıda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek
Okuluna "genel cerrahide uzman" ön koşulu ile alman Yardımcı Doçent Dr. Bülent Güngör ve H.
Koray Topgül'ün Sağlık Yüksek Okuluna "Karaciğer ve böbrek transplantasyonuda yurtdışı
deneyimli" ön koşulu (18.07.2003, Milliyet Sf: 22) ile atanan genel cerrahi uzmanı Yrd. Doç. Dr.
Ziya Anadol'un kadrolarının görevlendirildikleri Tıp Fakültesine kalıcı aktarılmasını istemektedir.
Bu yazıyı takiben kadroları Tıp Fakültesine dolu kadro nakli olarak yapılmıştır. Bunlardan Dr.
Bülent Güngdr OMÜ de öğretim üyesi Dr. Osman Güngör'ün oğludur.

5. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanı olan Dr. Okan GÜLEL: 12 Nisan
2004 tarihinde Akşam Gazetesi 9. sayfasında çıkan Üniversite ilanında Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksek Okulu adına "Kardiyoloji ihtisastı, kroner girişimlerde kontrast madde komplikasyonları
konusunda uzman ve akut kroner sendromlarda kalp hızı değişikliği konusunda uzman" 2 adet
yardımcı doçent kadro ilanı vardır. Dr. Okan Gülel Yüksek Okula ataması yapılmış, 31.05.2004
tarihinde Tıp Fakültesine görevlendirilmesi yapılmış, daha sonra 30.7.2004 tarihinde Tıp
Fakültesine dolu kadro aktarımı yapılmıştır. Dr. Okan Gülel rektör yardımcısı Prof. Dr. Adem
Gttlel'in oğludur.

6. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanı olan Dr. Sabri DEMİRCAN: 12
Nisan 2004 tarihinde Akşam Gazetesi 9. sayfasında çıkan Üniversite ilanında Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksek Okulu adına "Kardiyoloji ihtisastı, kroner girişimlerde kontrast madde
komplikasyonları konusunda uzman ve akut kroner sendromlarda kalp hızı değişikliği konusunda
uzman" 2 adet yardımcı doçent kadro ilam vardır. Dr. Sabri Demircan Yüksek Okula ataması
yapılmış, 31.05.2004 tarihinde Tıp Fakültesine görevlendirilmesi yapılmış, daha sonra 30.7.2004
tarihinde Tıp Fakültesine dolu kadro aktarımı yapılmıştır.

7. Tıp Fakültesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Miğraci TOSUN: Sinop Sağlık Yüksek
Okuluna yardımcı doçent olarak atanan daha sonra 20.9.2004 tarihinde 13/b.4 ile Tıp Fakültesine
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görevlendirilen ve dolu kadro nakli ile kadro aktanmı yapılıp 23.03.2005 tarihinde Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına atanmıştır.

8. Tıp Fakültesi Tibbi Biyoloji Anabilim Dalında Uzman Dr. Sezgin Özgür GÜNEŞ:
Terme Meslek Yüksek Okuluna yardımcı doçent ilanı (20.10.2002 Hürriyet Gazetesi Sf: 7)
"Moleküler tamleknlklerinde deneyimli" ön koşulu ile çıkarılmış, ataması yüksek okula yapıldıktan
sonra Tıp Fakültesine 13 b-4 görevlendirilmesi ardından da dolu kadro nakli ile Tıp Fakültesine
kadrosu aktarılarak 05.08.2003 tarihinde Tıp Fakültesine atanmıştır.

9. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmotoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Ahmet
PİŞKİN: Sinop Sağlık Yüksek Okuluna öğretim görevlisi olarak alınmış 11.12.2001 tarihinde 13b-
4 ile Tıp Fakültesi ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalına görevlendirilmesi yapılmıştır.

10. Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalında Uzmanı Dr. Ahmet DEMİR: Sinop
Sağlık Yüksek okuluna yardımcı doçent ilam (27.11.2001 Sabah Gazetesi Sf:6) "Plastik cerrahi
konusunda uzman" ön koşulu ile çıkarılmış, ataması yapıldıktan sonra Tıp Fakültesine 13 b-4
görevlendirilmesi yapılmıştır.

11. Samsun Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne 01.09.2005 tarihinde açıktan
atanan Yrd. Doç. D. İlknur AYDIN:. Bunun hemen peşinden, 09.09.2005 tarihinde Ordu Sağlık
Yüksekokuluna görevlendirilmiştir. Burada göreve başladıktan hemen sonra müdür yardımcısı
yapılmıştır.

12. Sinop Sağlık Yüksekokulunda 22.11.2002 tarihinde göreve başlayan Yrd. Doç. Dr.
Mustafa YAZICI. 24.11.2002 tarihinde (iki gün sonra) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalma
görevlendirilmiştir. 03.04.2003 tarihli rektörlük yası ile kadrosunun Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Anabilim Dalma aktarıldığı bildirilmiştir. Daha sonra 22.09.2004 tarihli Yüksekokul Müdürlüğü
yazısı ile Dr. YAZICI'nın tekrar Sinop Sağlık Yüksekokulunda göreve başladığı bildirilmektedir.
Bundan bir gün sonra, yani 23.04.2004 tarihinde yazılan rektörlük yazısı ile Dr. YAZICI'nın tekrar
Tıp fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında görevlendirildiği bildirilmiştir. Bundan sonra
30.12.2004 tarihli rektörlük yazısı ile Dr. YAZICI'nın kadrosunun Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Anabilim Dalına nakledildiği bildirilmiştir.

13. Sinop Sağlık Yüksekokulunda 07.03.2002 tarihinde göreve başlayan Yrd. Doç. Dr.
Ahmet TURLA: 14.03.2002 tarihli rektörlük yazısı ile Dr. TURLA'mn Tıp Fakültesi Adli Tıp
Anabilim Dalında görevlendirildiği ve 28.11.2002 tarihli rektörlük yazısı ile kadrosunun da
nakledildiği bildirilmektedir.

14. Sinop Sağlık Yüksekokulunda 01.03.2002 tarihinde açıktan atanarak göreve
başlayan Yrd. Doç. Dr 1 Çağatay ACUNER: 05.03.2002 tarihli rektörlük yazısı ile (4 gün sonra)
Dr. ACUNER'in Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında görevlendirildiği bildirilmiştir.

D) Jürilerin Oluşturulması

1. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına 09.07.2002 tarihinde profesör olarak atanan
Doç. Dr. Cem KOPUZ'un profesörlük kadrosuna müracaat etmesinden sonra Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından oluşturulan jüri de Prof. Dr. Sezgin İlgi Hacettepe Üniversitesi, Prof.Dr.Selda
önderoğlu Hacettepe Üniversitesi, Prof.Dr. Mehmet Yıldırım İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
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Fakültesi, Prof.Dr. Zeki Yıldız İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prof.Dr. Aydın
Özbek Kocaeli Üniversitesi yer aldığı görülmektedir.OMÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Başkanlığını 6 yıl süre ile yapmış ve jüri oluşturulmadan önce Anabilim dalı başkanlığı görevinden
alınmış olan Prof.Dr. Sait Bilgiç'e jüride yer verilmemiştir. Ayrıca Jüri Üyelerinden Prof. Dr.
Selda Önderoğlu ve Prof.Dr. Sezgin İlgi'nin hazırladıkları atama raporları kelime kelime
aynıdır.

2. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalına 31.08.2005 tarihinde Doçent olarak atanan
Doç.Dr. Ayhan BOZKURT'un müracat ettiği kadroya yurtdışında çalışan Doç.Dr. Ertuğrul Kılıç da
müracaat etmiştir. Bu atama ile ilgili kurulan jüri Prof.Dr. Berrak Yeğen, Prof.Dr. İlgi Semin ,
Prof.Dr. Cafer Marangoz almaktadır. Prof.Dr. Berrak Yeğen Doç.Dr. Ayhan Bozkurt'un doktora
tez danışmanıdır. Aynca Jüri oluşturulurken OMÜ Tıp Fizyoloji Anabilim Dalında görev yapan ve
bu jüride yer alabilecek Prof.Dr. Erdal Ağar ve Prof.Dr. Niyazi Taşçı bulunmasına rağmen bu
öğretim üyelerinin jüriye alınmayıp, adaylardan Doç.Dr. Ayhan Bozkurt'un Doktora tez
danışmanına jüride yer verilmesi dikkat çekicidir. Dr. Bozkurt'un danışmanı Prof.Dr.Berrak
Yeğen'üı yazdığı raporda " diğer aday olan Doç.Dr. Ertuğrul Kılıç'ın yayınlarının daha fazla ve
üstün olduğunu kabul etmekte ancak "Dr. Kılıç'ın Türkiye'ye uyum sağlayacağına ve kalıcı
olacağına dair kuşkularım vardır" sözleri ile kendi doktora öğrencisinin atanmasının daha uygun
olacağını önerisi Prof.Dr. Berrak Yeğen'in objektifliğini ortadan kaldırmaktadır. Anabilim Dalı
Başkanı Prof.Dr. Cafer Marangoz yazıdğı raporda "Dr. A. Bozkurt'un beyan ettiği yanıltıcı, yanlış
ve şif irilmiş puanlaması (2331.5) dikkate alınsa bile Dr. Kılıç'ın aynı şekilde hesaplanacak
puanından (3385) çok dah azdır. Bize yakışan ödülü sahibine vermektir" görüşleri ile Doç.Dr.
Ertuğrul Kılıç'ın atanmasını istemektedir. Aynca Doç.Dr. Ayhan Bozkurt'un Fizyoloji Anabilim
Dalma atanması Üniversite Yönetim Kurulu'nun 10.08.2005 tarih 16 toplantı sayısı ve 2005/172
sayılı kararında "halen Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Nörofızyoloji ile ilgilenen yeterli
sayıda öğretim üyesinin bulunması ve gastrointestinal sistem fizyolojisi alanında daha fazla çalışma
yapan birine ihtiyacın daha çok olması..." gerekçesiyle yapılmıştır.

3. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına 09.07.2002 tarihinde profesör olarak atanan
Doç.Dr. Nihal İÇTEN'in profesörlük kadrosuna müracaat etmesinden sonra Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından oluşturulan jüri de Prof.Dr. Sezgin İlgi Hacettepe Üniversitesi, Prof.Dr.Selda
Önderoğlu Hacettepe Üniversitesi, Prof.Dr. Mehmet Yıldırım İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi, Prof.Dr. Zeki Yıldız İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Prof.Dr. Aydın
Özbek Kocaeli Üniversitesi yer aldığı görülmektedir.OMÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Başkanlığını 6 yıl süre ile yapmış ve Prof.Dr. Sait Bilgiç'e jüride yer verilmemiştir. Aynca Jüri
üyelerinden ProfDr. Selda önderoğlu ve Prof.Dr. Sezgin İlgi'nin hazırladıkları atama
raporlarının kelime kelime aynı olması, şeklen ve içerik olarak benzerliğinin Üniversite
Yönetim Korulu tarafından fark edilmemesini imkansız kılmaktadır. Dr.Cem Kopuz ile
Dr.Nihal İçten'in atanması süreci arasında büyük benzerlik bulunmaktadır.

4. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında yardımcı doçent atamaları için farklı
zamanlarda 24.10.2003, Dr. Engin ÇtFTÇtOĞLU, 10.12.2004, Dr. M. Ece AYDIN, 13.04.2004,
Dr. Mete EDİZER'in atandığı jürilerde Anatomiden sürekli olarak Prof.Dr. Nihal İçten ve Prof.Dr.
Cem Kopuz'un yer aldığı Prof.Dr. Sait Bilgiç'e bu jürilerde yer verilmemesi, dışarıdan Anatomi
Jürilerinde yer alan kişinin başka öğretim üyesi yokmuş gibi Dr. Cem Kopuz ve Dr. Nihal İçten'in
profesörlüğe atandığı jüride de yer alan Prof.Dr. Zeki Yıldız olması, bu kişilerin atanmasına esas
ilanlarda uzmanlık tez başlıklarının ön şart olarak yer alması bilgisiyle birleşince kamu hizmeti
gereklerinden uzaklaşıldığı anlaşılmaktadır

5. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında 28.07.2003 tarihinde görev başlayan
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Dr. Bektaş Murat YALÇIN için oluşturulan jüride uzmanlık alanı olmadığı halde dekan Prof.Dr.
Fulya Tanyeri yer almıştır. Aile Hekimi Uzmanı jüri üyesi Prof.Dr. Süleyman
GÖRPELlOĞLU'nun" Dr. Bektaş Murat Yalçın'ın 2003yılında uzman olduğu, aile hekimlerinin
çalışma alanı olan birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki çalışma süresi ve deneyiminin bu
konuda eğitim verek yeterlilikte olmadığı, bilimsel çalışmalarının tamamının 2002 ve 2003
yıllarına ait olduğu ve aile hekimliği camiasının akademik faaliyetlerine bir akademisyenden
beklenen yoğunlukta katılmadığı" gerekçesiyle atanmasının uygun olmadığı görüşünü
bildirmesine rağmen, Aile Hekimi Uzmanı olmayan ve Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Dekan
Prof.Dr. Fulya Tanyeri'nin değerlendirilmesi ile atanması sağlanmıştır.

6. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına 07.07.2004 tarihinde yardımcı doçent
olarak atanan Dr. özge DARKA: İlan edilen bu kadroya Dr. Ayhan Pekbay ve Dr. Özge Darka
müracaat etmiştir. Bu müracaatlar için kurulan jüri Prof.Dr. Belma Durupmar, Prof.Dr.Güner
Söyletir, Doç.Dr. Yakut Akyön Yılmaz' oluşmaktadır. Bu jüri üyelerinden OMÜ'de görev yapan
sadace Prof.Dr. Belma Durupınar'dır. Oysa Aynı anabilim dalında profesör öğretim üyesi olarak
görev yapan Prof.Dr. Ahmet Saniç ve Prof.Dr. Murat Günaydın görev yapmasına rağmen OMU Tıp
Mikrobiyolojiden sadece bir kişi jüride yer almaktadır. Tıp Fakültesinde bazı Anabilim Dallan
yardımcı doçent atamaları için kurulan jürilerde aynı anabilim dalında iki öğretim üyesinin yer
aldığı görülmektedir (Mikrobiyoloji AD; 2003 Dr. Çağatay Acuner'in yardımcı doçent atandığı jüri,
aynı Anabilim Dalma Dr. Ahmet Yılmaz Çoban'ın yardımcı doçent atandığı jüri, vb).Jüri
üyelerinden Doç.Dr. Akut Akyön Yılmaz Dr. özge Darka'nın Hacettepe Üniversitesinde birlikte
çalıştığı ve birlikte aym konuda makale yayınladıkları kişidir. Bu kadro ilanının yanına Dr. Özge
Darka'nm tez konusunun ön şart olarak yazılmıştır.

7. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalma yardımcı doçent olarak
atanan Dr. Ömer Faruk AYDIN: Yardımcı doçentlik ataması için kurulan jüride Prof.Dr. Kemal
Baysal, Prof.Dr. H. Ali Taşdemir, Prof.Dr. Banu Anlar yer almaktadır. Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
Başkanı Prof.Dr. Haydar Ali Taşdemir raporunda "Bu bölümün böyle bir isteğinin olmadığını
belirtmekte ve atanmasının uygun olmayacağını vurgulamaktadır" Ayrıca oluşturulan bu jüri de
bulunan Prof.Dr Banu Anlar, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı Anabilim Dalının
öğretim üyesi olan Prof. Dr. Yaşar Anlar'ın esidir.

8. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalına 27.2.2004 tarihinde yardımcı doçent olarak
atanan Dr. S. Sun BÎLGE: Oluşturulan yardımcı doçentlik jürisinde Prof.Dr. Süleyman Çelik,
Prof.Dr. Kuddusi Cengiz, Doç.Dr. Ersin Yarış yer almaktadır. İç hastalıkları uzmanı Prof.Dr.
Kuddusi Cengiz'in yazmış olduğu rapor ile Prof.Dr. Süleyman Çelik'in raporları benzerdir.
Prof.Dr. Süleyman Çelik'in yazdığı raporun bir paragrafın çıkmış halidir. Türkiye genelinde
Farmakoloji Anabilim Dalında görev yapan onlarca öğretim üyesi olarak bulmasına rağmen
İç Hastalıkları uzmanının bu jüride bulunması ve rapor benzerliği dikkat çekicidir.

9. Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları Tedavisi Anabilim Dalma 18.02.2004
tarihinde yardımcı doçent olarak atanan Dr. Umut TUNGA: 15.01.2004 tarih saat 11.00de yapılan
yabancı dil sınavı jürisi: Prof.Dr. Hülya Köprülü, Doç.Dr. Bilinç Bulucu, Yrd.Doç.Dr. Zerrin Eren
yaptığı sınav sonucu başarılı olmuştur. Dr. Umut Tunga'mn İngilizceden Türkçeye çeviri sınav
kâğıdına 80 verilmiş daha sonra bu not parafsız bir şekilde düzeltilerek 85 yapılmıştır. Oluşturulan
yardımcı doçentlik atama jürisi Prof.Dr. Lale Zaimoğlu, Prof.Dr. Hülya Köprülü, Prof.Dr. Feridun
Şaklar'dan oluşmaktadır. Prof.Dr. Lale Zaimoğlu Dr. Umut Tunga'mn doktora tez yöneticisidir,
yani birlikte çalıştığı hocasıdır. Dr. Umut Tunga'mn biri Ankara Üniversitesi, diğeri Konya Selçuk
Üniversitesi Diş Hekimliği dergisinde 7-8 yıl önce yapmış olduğu olan toplam 2 adet yayını
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bulunmaktadır. Aynı Anabilün Dalında öğretim üyesi olan Doç.Dr. Hikmet Aydemir ve Doç.Dr.
Bilinç Bulucu jüride yer almamaktadır.

10. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıktan ve Cerrahisi Anabilim Dalına
24.01.2003 tarihinde yardımcı doçent olarak atanan Dr. Mahmut SÜER: 09.10.2002 tarihinde
yapılan yabancı dil sınavı jürisi: Prof.Dr. Hülya Köprülü, Doç.Dr. Bilinç Bulucu, Yrd.Doç.Dr.
Nalan Kızıltan yaptığı sınav sonucu basanlı olmuştur. Dekan Prof.Dr. Hülya Köprülü hem yabancı
dil jürisinde hem de alanı olmadığı halde Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi anabilim dalında
bilim jürisi olarak yer almıştır. Yabanci dil jürisinde ise Sayın Prof.Dr. Hülya Köprülü'nün
anabilim dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr. Bilinç Bulucu'nun yer alması anlamlıdır. Anabilim Dalı
Başkanı Prof.Dr. Melahat Toller yazdığı raporda "adayın 1997 yılından beri doktora eğitimini

aldığı alanda çalışmadığı ve 1998 yılından sonra yayınlanmış bir makalesinin olmadığı Bu
nedenle kendisinin yardımcı doçentlik için yeterli olmadığı düşünmekle beraber eksikliklerini
tamamlaması ve kendisini geliştirmesi şartıyla bu kadroya atanabileceğini" ifade etmiştir. Diş
Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalına 24.01.2003 tarihinde
yardımcı doçent olarak atanan Dr. Mahmut SÜER anabilim dalında görevli olmayan öğretim
üyelerinin değerlendirmesi ile öğretim üyeliğine yükseltilmiştir.

11. Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalına
21.10.2003 tarihinde yardımcı doçent olarak atanan Dr. Ebru ÖZSEZER'in yardımcı doçentliğe
atama jürisi prof.Dr. Hülya Köprülü, Prof.Dr. Dilek Dalat, Prof.Dr. Bahar özçelik'ten
oluşmaktadır. Doktora Tez danışmanı olan Prof.Dr. Dilek Dalak, yardımcı doçentlik atamasında
jüri üyesi olarak yer almaktadır. 1999 yılında doktorasını tamamlayan adayın müracaat tarihinde
yayımlanmış tek bir eseri yoktur. Aynı Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Doç.Dr. Hikmet
Aydemir ve Doç.Dr. Bilinç Bulucu jüride yer almamaktadır.

12. Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalına 29.01.2003
tarihinde yardımcı doçent olarak atanan Dr. Fikret YILMAZ'in yardımcı doçentlik atama jürisi
ProfDr. Nuran Ulusoy, Prof.Dr.Hülya Köprülü, Doç.Dr. Hakan Bağış dan oluşmaktadır. Aynı
Anabilim Dalında öğretim üyesi olan Doç.Dr. Hikmet Aydemir ve Doç.Dr. Bilinç Bulucu jüride yer
almamaktadır.

13. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalına 26.05.2004 tarihinde yardımcı
doçent olarak atanan Dr. Selam T. Elekdağ TÜRK: Yardımcı doçentlik atama Prof.Dr. Sema
Yüksel, Prof.Dr. Hakan Gögen, Prof.Dr. Sönmez Fıratlı dan oluşmaktadır. Anabilim Dalı başkanı
Doç.Dr. Tamer Türk adayın eşi olduğu için jüriye konulmamış ancak aynı anabilim dalında öğretim
üyesi olarak görev yapan ve 6 yıldır kriterlere uymasına rağmen Doçentlik kadrosu verilmeyen
Doç.Dr. Selim Arıcı bu durumda dahi jüri üyesi olarak yer verilmemiştir.

14.12.01.2001 tarihinde Diş Hekimliği Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim
Dalına araştırma görevlisi alımı için kurulan jüride Prof.Dr. Mehmet Koyuncu, Prof.Dr. Melahat
Toller, Yrd.Doc.Dr. Murat Metin yer almaktadır. Prof.Dr. Mehmet Koyuncu Tıp Fakültesi Kulak
Burun Boğaz Anabilün Dalı öğretim üyesidir. Dekan olması gerekçesiyle uzmanlık alanı olmayan
jürilerde yer aldığı görülmektedir. Bir başka örnek 12.01.2001 tarihinde Diş Hekimliği
Periodontoloji Anabilim Dalı araştırma görevlisi alımı için kurulan jüride yer almasıdır.

15.14.01.2004 tarihinde Diş Hekimliği ortodonti Anabilim Dalına araştırma görevlisi
alımı için kurulan jüride Doç.Dr. Tamer Türk, Yrd.Doc.Dr. Mete özer, Yrd.Doç.Dr. Melih Yücel
Süeri yer almaktadır. Ortodonti Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışan ve 6 yıldır
bilimsel kriterlere uymasına rağmen kadrosu verilmeyen Doç.Dr. Selim Ancı'ya bu sınav
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jürisinde de yer verilmemiştir. Doç.Dr. Selim Ancı'nın doktora öğrencilerine bu sınavlarda
yer verilip kendisinin yer almaması, akademik liyakate riayet edilmediğini ortaya
koymaktadır.

16.05.03.2004 tarihinde Samsun Meslek Yüksekokuluna yardımcı doçent olarak atanan
Yrd. Doç. Dr. Nevzat KARADA Yi: Yardımcı doçentlik atama jürisinde adayın bilimsel dosyasını
inceleyen jüri üyelerinden birisi doktora danışmanı Prof. Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR'dür.

17. Sinop Sağlık Yüksek Okulunda 24.01.2002 tarihinde göreve başlayan Yrd. Doç. Dr.
Ahmet DEMİR: Plastik cerrah olan bu adayın kadro ilanında "Plastik cerrahide uzman" olma şartı
vardır ve Bilimsel jüri üyeleri Yüksekokul Müdürü ve konuyla ilgisi olmayan Doç. Dr. Osman
SAMSUN, Prof. Dr. Atilla ARINCI ve Prof. Dr. ismail ERMİŞ'ten oluşmuştur. Ancak üç üyenin
raporu da, bilimselliğe uymayan biçimde birbirinin aynısıdır. Rapor ısmarlanmış gibidir. Jüri
Üyelerinin her üçünün de rapora birbirinin aynısıdır.

18. Terme MYO'na açıktan atanarak 11.12.2002 tarihinde göreve başlayan Yrd.Doç.Dr.
Sezgin GÜNEŞ: Kadro ilanında "Moleküler tam teknikleri konusunda uzman" olma şartı vardır.
Adayın bu konuda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisinde yayınlanmış iki makalesi vardır.
Bunun dışında adayın yayınlanmış hiçbir makalesine rastlanmamıştır. Raportörlerden Hasan Bağcı
adayın doktora tez danışmam olarak görünmektedir, bilim jürisi Prof. Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU
(Yüksekokul Müdürü, Biyolog), Cumhuriyet Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK (Tıbbi
Biyoloji ABD) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Hasan
BAĞCPdır. Ancak Ünal ZEYBEKOĞLU ve Hasan BAĞCI'nın raporları birbiriyle aynıdır

19. Terme MYO'da 15.09.2005 tarihinde göreve başlayan Yrd. Doç.Dr. Sibel
ÖZÇ AKMAK: Raportörlerden birisi doktora tez danışmanı olan Muammer Arıcı'dır.

20. Amasya MYO'na atanan Araş. Gör. Engin Ufuk ERGÜL'ün ve Serpil DÖNDÜR'ün
alınmasında yapılan bilim ve yabancı dil sınav jürileri Doç. Dr. Metin YAVUZ, Yrd. Doç. Dr. irfan
ŞENLİK ve Yrd. Doç.Dr. Şamil İŞIK ile yedek üye Yrd. Doç. Dr. Şehriman ATALAY biçiminde
oluşturulmuştur. Metin YAVUZ Yüksekokulun müdürü ve atanan kişilerin doktora tez
danışmanıdır. Diğer üyeler ve yedek üye ise o tarih itibarıyla yabancı dil yeterliliğini gösteren
merkezi sınavlardan herhangi birinde başarılı olamamışlardır;

21. Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, ataması yapılan Yar. Doç. Dr. H. Özlem
NİSPET; jüri üyesi: adayın doktora tez danışmanı Prof. Dr. Kemal Yanık

22. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Anabilim Dalı, ataması yapılan Yar. Doç

23. Dr. Filiz AKDAĞ, jüri üyesi: adayın doktora tez danışmanı Prof. Dr. Hıdır Demir

24. Veteriner Fakültesi tç hastalıkları Anabilim Dalı, ataması yapılan Yar. Doç. Dr. H.
Hilal ARSLAN, jüri üyesi: adayın doktora tez danışmanı Prof. Dr. Mehmet Şahal.

25. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Anabilim Dalı, ataması yapılan Yar. Doç. Dr.
Zehra SELÇUK, jüri üyesi: adayın doktora tez danışmanı Prof. Dr. Ş. Doğan Tuncer.

26. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ataması yapılan Yar. Doç. Dr. Gül
Fatma YARIM, jüri üyesi: adayın.doktora tez danışmam Prof. Dr. Berrin Salmanoğlu.
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27. Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme Anabilim Dalı, ataması yapılan Yar. Doç. Dr.
Mustafa SALMAN, jüri üyesi adayın doktora tez danışmanı Prof. Dr. Gültekin Yıldız.

28. Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ataması yapılan Yar. Doç. Dr. Sena
ÇENESİZ, jüri üyesi: adayın doktora tez danışmanı Doç. Dr. Metehan Uzun.

29. Veteriner Fakültesi İç hastalıkları, Anabilim Dalı ataması yapılan Yar. Doç. Dr. Yücel
MERAL, jüri üyesi: adayın doktora tez danışmanı Prof. Dr. Tank Bilal.

30. Veteriner Fakültesi Dölleme ve Suni Ton. Anabilim Dalı, ataması yapılan Yar. Doç.
Dr. Mesut ÇEVİK, jüri üyesi: adayın doktora tez danışmanı Prof. Dr. Ali Daşkın.

31. Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, ataması yapılan Yar. Doç. Dr. Murat

KABAK, jüri üyesi: adayın doktora tez danışmanı Prof Dr. Merih Hazıroğlu.

32. Veteriner Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, ataması yapılan Yar. Doç. Dr.
Oğuzhan YAVUZ, jüri üyesi: adayın doktora tez danışmanı Prof. Dr. Ferda Akar.

33. Samsun Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüne araştırma görevlisi olarak atanan
Araş. Gör. Ercümend ERSANLI; Ercümend Ersanlı, 12.07.2001 tarihinde başvuru yapan E. Ersanlı
diğer adaylarla birlikte bilim sınavına 4 Eylül 2001 tarihinde girmiştir. Prof. Dr. Kurtman Ersanlı
oğlunun girdiği bilim sınavında jüri üyeliği yapmıştır. Bu aynı zamanda akraba kadrolaşmasının
hangi aşamalardan başladığının da bir göstergesidir. Sınav tutanaklarına bakıldığında adaylara 3
soru sorulmuş ve her soru için adayların aldıkları puanlar karşılarına yazılmıştır. Adaylardan
Turabi Ağlamaz bilim sınavından en yüksek puanı almıştır. Ancak evrak Üzerinde de
görüldüğü gibi sınav notlan üzerinde oynama (yani düzeltme) yapılmıştır. Düzeltmeyi tüm
jüri üyelerinin birlikte yaptığına dair herhangi bir paraf da yoktur. Sonuç olarak Turabi
Ağlamaz'ın bilim sınavı notu aşağı çekilerek Ercümend Ersanlı'nın puanı ile eşit hale
getirilmiştir.

34. Amasya Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Anabilim Dalı'na 19.03.
2003 tarihinde ataması yapılan Yard. Doç. Dr. Mehmet KILIÇ; Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Unsal
Yavuz, Tez danışmanı, Prof. Dr. Zafer Eren, OMU Fen Ed. Fak Biyoloji Bölümü (Dekan), Doç.
Dr. Dr. Mehmet Evsile OMU Amasya Eğitim Fakültesi İlköğretim Böl. Başkanı). Adayın
başvurduğu alandan seçilen öğretim üyelerinin atanma konusundaki önerileri arasında çelişki ve
eşitlik bulunduğunda, aday Sosyal Bilgiler Anabilimdahna, (biyoloji uzmanı) Dekanın tercihi ile
atanmış olmaktadır

35. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi' ne (İİBF) atanan Araş. Gör. Ersin KAVİ'nin
sınav jürisinde İİBF Dekanlığı yapan bir Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi
bulunmaktadır. Jüriler: Prof. Dr. Osman Ecevit (Dekan ve Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Öğretim Üyesi),Prof. Dr. Erdal Yavuz Samsun İİBF Dekanı (İktisatçı),Yrd. Doç. Dr. Kürşat
Demiryürek (Dekan Yrd. ),Yrd. Doç. Dr. Gürol Özcüre (İİBF, Bölüm Başkanı).

36. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) 29.11.2002 tarihinde göreve
başlayan Araş. Gör. Kerem GÖKTEN; Adayın girdiği sınavda yabancı dil ve lisans not
ortalaması daha yüksek olan Abdullah Keskin mülakat sınavı sonucu elenmiştir. Aynca jüri
üyelerinden üçünün uzmanlık alanının (Bitki Koruma , Psikoloji ve Biyoloji) işletme ve iktisat
dışından olması dikkat çekicidir. Jüri üyeleri : Prof. Dr. Osman Ecevit (Dekan ve Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Erdal Yavuz Samsun İİBF Dekanı (İktisatçı),Yrd.
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Doç. Dr. Kürşat Demiryürek (Dekan Yrd. ),Prof. Dr. Kerim Edinsel (Fen-Ed Fak Psikoloji Bölümü
Öğretim üyesi),Prof. Dr. îbrahim Özkoç (Fen-Ed Fak Biyoloji Bölümü öğretim üyesi).

37. Ünye ÜBF İşletme Anabilim Dalında 20.11.2002 tarihinde Fakülte yönetim kurulundan
atama karan çıkan Araş. Gör. Mustafa Emre SEVİNÇ; Sınav jürisinde uzmanlık alanı Bitki
Koruma, Psikoloji ve Biyoloji olan 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Jüri üyeleri: Prof. Dr. Osman
Ecevit (Dekan ve Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi),Prof. Dr. Erdal Yavuz
Samsun 1İBF Dekanı (İktisatçı),Yrd. Doç. Dr. Kürşat Demiryürek (Dekan Yrd. ), Prof. Dr. Kerim
Edinsel (Fen-Ed Fak Psikoloji Bölümü Öğretim üyesi), Prof. Dr. İbrahim Özkoç (Fen-Ed Fak
Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi).

38. Samsun ÎİBF İktisat Anabilim Dalında 19.11.2002 tarihinde göreve başlayan Araş.
Görevlisi Araş. Gör. Recep Koray YILMAZ; Sınav jürisinde uzmanlık alanı Bitki Koruma ,
Psikoloji ve Biyoloji olan 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bu alanların iktisat anabilim dalıyla
yakınlığı söz konusu değildir. Jüri üyeleri : Prof. Dr. Osman Ecevit, (Dekan ve Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü öğretim Üyesi), Prof. Dr. Erdal Yavuz, Samsun İİBF Dekanı (İktisatçı),
Yrd. Doç. Dr. Kürşat Demiryürek, (Dekan Yrd.), Prof. Dr. Kerim Edinsel, (Fen-Ed Fak Psikoloji
Bölümü Öğretim üyesi), Prof. Dr. İbrahim özkoç, (Fen-Ed Fak Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi).

39. Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 15.07.2003 tarihinde göreve
başlayan Yard. Doç. Dr. Rıdvan SIVACI ; Yard. Doç. Dr. Aysel Kaya Sıvacı'nın eşidir. İki
makalesi TÜBİTAK (Tr. J. Botany) dergisinde yayınlanmış. Bir tanesinin de lokal bir üniversite
dergisinde yayın aşamasında olduğu belirtilmiştir. Rıdvan Sıvacı'nın ilk isim makalesi
bulunmamaktadır. Aynca SCİ Expanded kapsamında yer alan herhangi bir dergide de çalışması
yayınlanmamıştır. Bilimsel Dosya Jüri Üyeleri: Doç. Dr. Atalay Sökmen, Cumhuriyet Üniv. Fen-
Ed Fak Biyoloji Böl. Doç. Dr. Tohit. Güneş, OMÜ Eğitim Fak. Prof. Dr. Şevket Büyükhatipoğlu,
Sinop Su Ürünleri Fakültesi (Sinop Fen-Ed Fak. Dekanı).

40. Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 15.07.2003 tarihinde göreve
başlayan Yard. Doç. Dr. Aysel Kaya SIVACI ; Yard. Doç. Dr. Rıdvan Sıvacı'nın eşidir. Biri
yüksek lisans, biri doktora tezinden ve biri de tezler dışından olmak üzere lokal bir üniversite
dergisinde yayınlanmış üç makalesi (ilk isim) bulunmaktadır. Aynca SCİ Expanded kapsamında
yer alan herhangi bir dergide de çalışması yayınlanmamıştır. Bilimsel Dosya Jüri Üyeleri: Doç. Dr.
Atalay Sökmen, Cumhuriyet Üniv. Fen-Ed Fak Biyoloji Böl. Doç. Dr. Tohit. Güneş, OMÜ Eğitim
Fak. Prof. Dr. Şevket Büyükhatipoğlu, Sinop Su Ürünleri Fakültesi (Sinop Fen-Ed Fak. Dekanı).

41. Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümünde 28.06.2001 tarihinde göreve
başlayan Yard. Doç. Dr. Emel ACAR; Yurt dışında doktora yaptığı için zorunlu hizmeti bulunan
Dr. Acar'ın yayınlanmış bir makalesi yoktur. Altı adet bildiri ve poster sunumu bulunmaktadır.
Yard. Doçentlik atama bilim jürisi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: Prof. Dr. Soner Güven , Gazi
Üniv. Fen-Ed Fakültesi İstatistik Bölümü, Prof. Dr. Ömer Esensoy, Hacettepe Üniv. Fen Fakültesi
İstatistik Bölümü, Prof. Dr. Şevket Büyükhatipoğlu, Sinop Su Ürünleri Fakültesi (Sinop Fen-Ed
Fak. Dekanı).

42. Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde 19. 02.2003 tarihinde göreve
başlayan Yard. Doç. Dr. Kamil DEMİRCİ; Dr. Demirci'nin Yard. Doçentlik ataması için bilimsel
dosyasını inceleyen jüri üyeleri: Prof. Dr. Cihan Orhan, Ankara Üniv. Fen Fakültesi Matematik
Bölümü, Prof. Dr. Turan Gürkanlı OMÜ Fen-Ed. Fakültesi Matematik Bölümü, Prof. Dr. Şevket
Büyükhatipoğlu, Sinop Su Ürünleri Fakültesi (Sinop Fen-Ed Fak. Dekanı).
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43. Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde 05.10.2005 tarihinde göreve başlayan
Yard. Doç. Dr. Ashhan GÜNEL; Kadro ilanı "Biyokimya alanında doktora yapmış olmak" ön
şartıyla çıkmıştır. Dr. Günel'in ikisi yüksek lisans ve doktora tezinden olmak üzere toplam 4 adet
makalesi vardır. SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalesi yoktur. Dr. Günel'in Yard.
Doçentlik ataması için bilimsel dosyasını inceleyen jüri üyeleri: Prof. Dr. Mahinur S Akaya, ODTÜ
Kimya Bölümü, Prof. Dr. Nur Onar, OMÜ Fen-Ed. Fakültesi Kimya Bölümü , Prof. Dr. Şevket
Büyükhatipoğlu, Sinop Su Ürünleri Fakültesi (Sinop Fen-Ed Fak. Dekanı).

44. Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 03.08.2004 tarihinde göreve
başlamıştır Araş. Gör. Fatih GÜMÜŞ; F. Gümüş lisans derecesini 5 yılda tamamlamıştır ve
Cumhuriyet Üniversitesinden Dr. Rıdvan Sıvacı ve Dr. Aysel Sıvacı'nın öğrencisi olduğu
anlaşılmaktadır. Özgeçmişinden, açılan araştırma görevlisi sınavına kadar özel bir şirkette çalıştığı
anlaşılmaktadır. Aynı kadroya başvuran adaylar arasında Biyoloji alanında yüksek lisans ve doktora
yapanlar (örneğin Fatma Gül Çelenk) bulunmaktadır. Dosyada lisans derecesi görülmemektedir.
Ayrıca diğer adaylara ait Lisans notlan ve LES dereceleri de yoktur. Hangi kriterlere göre
puanlama yapılmış belli değildir. Bu yüzden de diğer adaylarla karşılaştırma yapılamamaktadır.
Yabancı dil sınav jürisinde F. Gümüş'ün Cumhuriyet Üniversitesinden hocası (o dönemde
araştırma görevlisi) olan Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Sıvacı bulunmaktadır. Bilim sınavında da Dr. R.
Sivacı'ya ek olarak yine Cumhuriyet Üniversitesinden hocası (o dönemde araştırma görevlisi) olan
Yrd. Doç. Dr. Aysel Sıvacı bulunmaktadır. Dikkati çeken önemli bir konu da yabancı dil sınavında
F. Gümüşten çok daha yüksek puan alan (aralarında yüksek lisans ve doktora yapan) 6 adayın bilim
sınavından iki kat daha düşük puan aldıklarıdır.

45. Samsun Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi, Anabilim Dalında
04.102. 2003 tarihinde göreve başlayan Yard. Doç. Dr. Dilek ÇELİKLER; Jüri Üyeleri: Prof. Dr.
Erdoğan Başar, OMÜ Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü, Prof. Dr. İsmail Gümrükçüoğlu,
OMÜ Fen Ed. Fak Kimya Bölümü, Prof. Dr. Nalan BAYSU, Afyon Kocatepe Üniv. Güzel Sanatlar
Fakültesi, D. Çelikler'in Doktora tez danışmanı). "Biyokimyada doktoralı" ön şartıyla verilen ilana
başvuran Dr. Dilek Çelikler doktorasını Sağlık Bilimleri alanında yapmıştır.

46. Samsun Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalında
28. 05. 2004 tarihinde göreve başlayan Yard. Doç. Dr. Selma GÜLYAZ; Bilimsel dosyayı
inceleyen Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Erdoğan Başar, OMÜ Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü,
Prof. Dr. Turan Gürkanlı, OMÜ Fen Ed. Fak Matematik Bölümü, Prof. Dr. Musa Erdem, Balıkesir
Üniv. Fen Ed. Fak Matematik Bölümü.

47. Samsun Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi, Anabilim Dalında
11.09. 2001 tarihinde göreve başlayan Yard. Doç. Dr. Mualla BOLAT; Jüri Üyeleri: Doç. Dr.
Hüseyin San, Sivas CÜ Fizik Bölümü, Prof. Dr. İsmet Şenel, OMÜ Fen Ed. Fak Dekanı ve Fizik
Bölümü Öğr. Üyesi, Prof. Dr. Bilal Dindar, OMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı. Jüri üyeleri Dr.
Mualla Bolat'ın herhangi bir dergide yayınlanmış makalesinin bulunmadığını belirtmektedirler. Jüri
üyelerinden Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin San "Ulusal ve uluslararası
düzeyde yayını bulunmamasına karşın eğitim ve öğretimdeki deneyimi ile söz konusu
kadroya atandığında faydalı olacağı kanısındayım. Ancak, adayın atanmak istediği akademik
kadro için ulusal veya uluslar arası yayın yapmasının gerekli olduğunu da belirtmek isterim"
diyerek açık bir şekilde adayın yetersizliğini vurgulamaktadır. Jüri üyelerinden Prof. Dr. İsmet
Şenel de adayın yayınını olmadığını belirtmektedir. Üçüncü jüri üyesi bir sosyal bilimci olan
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Dindar'dır. Adayın doktora yaptığı bilim alanındaki jüri
üyelerinin tersine, Prof. Dr. Bilal Dindar'ın raporunda Dr. Bolat'ın 9 adet makalesinin
bulunduğunu belirtmesi çok anlamlıdır.
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48. Samsun Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında
06.06. 2003 tarihinde göreve başlayan Yard. Doç. Dr. Oktay GÜNEŞ; Yard.Doçent kadrosu ilanı
"Biyolojide Botanik alanında doktoralı" ön şartıyla çıkmıştır. Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Erdoğan
Basar, OMÛ Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü, Prof. Dr. Ali Engin, OMÜ Eğitim Fakültesi,
Prof. Dr. Fatih Topçuoğlu, Akdeniz Üniv. Fen-Ed Fakültesi, Yedek Üye: Prof. Dr. Hüseyin
Sümbül, Akdeniz Üniv. Fen-Ed Fakültesi. Jüri üyelerinden Prof. Dr. Fatih Topçuoğlu jüri
üyeliğini kabul etmeyerek bilimsel dosyayı dekanlığa geri iade ediyor. İade gerekçesi
Ondokuz Mayıs üniversitesinde görev yapan ve uzmanlık alanı dışındaki bilim alanlarında
rapor yazan öğretim üyeleri için bir ders niteliğindedir. Prof. Dr. Fatih Topçuoğlu'nıın
19.02.2003 tarihli gerekçesi aynen şöyledir: " TC Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekanlığına Samsun, İLGİ: 15.01 .2003 tarihli ve B.30.2.ODM.0.36.00.00/201-112 sayılı yazınız.
İlgi yazınız gereği fakülteniz İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında açık bulunan
Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmak için müracaat eden Ûr. Oktay Güneşin özgeçmiş, bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan dosya tarafımdan incelenmiştir. Dr. Oktay Güneş'in bilimsel
çalışma ve yayınlarının Botanik Sistematik Bilim Dalı ile ilgili olduğu görülmüştür. Benim çalışma
alanım ise Botanik Bitki Fizyolojisi Bilim Dalıdır. Bu bağlamda Dr. Güneş 'in bilimsel çalışma ve
yayınlarının Botanik Sistematik Bilim Dalında çalışanlar tarafından değerlendirilmesinin akademik
elik bakımından daha uygun ve doğru olacağı inancındayım. Bu nedenlerle de, adı geçen kişinin
bilimsel çalışma ve yayınları hakkında görüş sunamıyorum. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Daha sonra aynı bölümden yedek üye Prof. Dr. Hüseyin Sümbül rapor yazmıştır. Prof.. Dr. Erdoğan
Başar, adayın eğitim bilimi ile ilişkisinin bulunmadığını tespit etmiştir. Bunlara rağmen atanması
yönünde görüş bildirmiştir. Bu sonuç üniversitede kadrolaşma gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır.
Dr. Oktay Güneş, doktorasını bitirdikten sonra üniversitedeki görevinden ayrılmış ve 18 yıl
üniversite dışında çalışmıştır. Bu süre zarfında eğitim bilimiyle ilgili bir çalışması da yoktur. Ancak
Dr. Oktay Güneş Bafra Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Tohit Güneş'in abisidir.

49. Samsun Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim, Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümünde
21.06. 2002 tarihinde doktorasını tamamlamış ve 22.10. 2002 tarihinde Yard. Doç. olarak göreve
başlayan Yard. Doç. Dr. M. Handan GÜNEŞ; Bilimsel eser jüri üyeleri: Prof.. Dr. Erdoğan Başar,
OMÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Prof. Dr. Ali Engin , OMÜ Eğitim Fakültesi, Prof. Dr.
Zafer Bahçeci, Gazi Üniv. Kırşehir Eğitim Fakültesi. Prof. Dr. Ali Engin ve Prof. Dr. Zafer
Bahçeci'nin aday hakkındaki kişisel raporlarının (jüri üyelerinin adı dışında) birbirinin harfi
harfine aynı olması bilimsel değerlendirmenin objektif yapılmadığının, hazırlanan aynı
metnin iki öğretim üyesine imzalatıldığının açık bir göstergesidir. Yrd.Doç.Dr. Handan
Güneş Bafra Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Tohit Güneş'in eşi olduğu
anlaşılmaktadır Samsun Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü); 24.09.2001 tarihinde
görevine başlayan Yard. Doç. Dr. İ. Halil TÜRKER;Yardımcı Doçentlik jüri üyeleri arasında Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümünde çalışmakta olan kıdemli öğretim üyelerinden Doç. Dr. Memduh Erkin
bulunmamaktadır. Diğer taraftan belirtilen branşla ilgisi olmayan ve uzmanlık alanı Rehberlik ve
psikolojik hizmetler olan Prof. Dr. Kurtman Ersanlı etik ilkelere aykırı olarak jüri üyeliği
yapmıştır.

50. Ordu Fen-Ed Fakültesi Biyoloji Bölümünde 30.10.2002 tarihinde göreve başlayan
Araş. Gör. Emel ŞENEL; Samsun Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı İsmet Şenel'in yeğenidir.
Aynı kadroya başvuran adaylar arasında lisans not ortalaması, LES puanı ve yabanci dil puanlan
Emel Şenelden daha iyi olan adaylar vardır. Ancak hepsi de bilim sınavında Prof. Dr. Zafer Eren,
Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu ve Yrd. Doç. Dr. Öznur Akçin den oluşan jüri tarafından elenmiştir.
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51. Amasya Fen-Ed Fakültesi KimyaBölümünde 08. 01. 2004 tarihinde göreve başlayan
Araş. Gör. Evrim ŞENEL; Samsun Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı İsmet Şenel'in yeğenidir.
Aynı kadroya başvuran adaylar arasında özellikle iki tanesinin hem bilimsel olarak hem de
mezuniyet not ortalaması LES ve yabancı dil açısından daha iyi oldukları aynca doktora öğrencisi
olmaları yönüylede yüksek lisans öğrenimini, tamamlayan Evrim Şenelden daha liyakatli oldukları
evraklardan görülen Çiğdem Albayrak ve Sevil Özkınalı elenmiştir.

Karşılaştırma yapılacak olursa:
Evrim Şenel Çiğdem Albayrak Sevil Özkınalı

Mezuniyet not ort (yaklaşık) 2.8 2.8 2.8
UDSveyaKPDS 51 62.5 61
LES (Sayısal) 50.6 54 58
Öğr. Durumu Yüksek lisans Doktora Öğrencisi Doktora öğrencisi

52. Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümünde 14.11.2002 tarihinde başlayan
Araş. Gör. Demet HAN; Aynı kadroya başvuran diğer adaylara ait belgeler yoktur, bu kişilerden
Nagihan Sayılganoğlu (61) ve Gülsen Güngör'ün (70) yabancı dil sınavı notu Demet Han'ınkinden
(58) yüksektir.

E) Anabilim Dalı Başkanı, Jüri Raporları, Yönetim Kurulu Kararlarını Dikkate
Almayarak ve Yapılan Atamalar

1. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalma 23.11.2001 tarihinde yardımcı
doçent olarak atanan Dr. Hüseyin A. ŞAHİN: Yardımcı doçentlik ataması için kurulun jürinin
Prof.Dr. Musa Kazım Onar, Prof.Dr. Gülten Tunalı, Doç.Dr. Orhan Deniz den oluşturulduğu ve jüri
üyelerinden Prof.Dr. Musa Kazım Onar'm olumlu diğer iki jüri üyesinin olumsuz görüş bildirmesi
sonucunda Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu'nun 01.11.2001 tarih, 21 no' lu toplantısında 2001/1-5
sayılı kararıyla Dr. Hüseyin A. Şahin'in yardımcı doçentlik kadrosuna atanmasının uygun
olmayacağını belirtmesine rağmen rektör Prof.Dr. Ferit Bemay tarafından ataması yapılmıştır.

2. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında 25.03.2005 tarihinde yardımcı
doçent olarak atanan Dr. Levent GÜNGÖR: Yardımcı doçentlik ataması için kurulun jürinin
Prof.Dr. Musa Kazım Onar, Prof.Dr. Taner özbenli, Prof.Dr. Gencay Gürsoy dan oluşturulduğu ve
jüri üyelerinden Prof.Dr. Musa Kazım Onar'm olumlu görüş bildirmesine karşın Prof.Dr. Gencay
Gürsoy'un raporunda "Adayın yayınlarının yardımcı doçentlik kriterlerini dolduramadığı sonucuna
vardığını" belirtmesine ve diğer jüri üyesi Prof.Dr. Taner Özbeoli'nin yazdığı raporda " Dr.
Güngör'ün uzmanlık eğitimi aldığı beş yıl boyunca ortaya çıkan kişilik özelliklerinin, tıp
eğitimcisi olmasını olanaksız kılması ve kişisel ilişkilerde oluşturduğu izlenimi veren yayın
dosyasının ağır etik sorunlar içermesi nedeniyle yardımcı doçent atanmasının uygun
olmadığı; ataması yapıbrsa, dosyasının Üniversitelerarası Kurul'un yayın etiği ile ilgili birimi
tarafından değerlendirilmesinin gerekli olduğu sonucuna varılmıştır" ifadesi ile olumsuz görüş
bildirmekle kalmamış, etik ihlalleri suç duyurusunda bulunmuştur. Bu iki olumsuz görüşe rağmen,
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu 10.03.2005 tarih, 9 toplantı sayılı ve 2005/1-4 sayılı karan ile
atanması önerilmiş ve rektör atamasını yapmıştır. Dr. Levent Güngör OMÜ de öğretim üyesi
olarak çalışan Dr. Osman Güngör'ün oğludur.

3. Tıp Fakültesi İlk Yardım ve Acil Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.
Başar CANDER : Jüri raporları olumlu, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Karraı olumlu olmasına
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rağmen ataması yapılmamıştır. Bu öğretim üyesine ait dosya gönderilmediği için detaylı bilgiler
olmamakla birlikte Mahkeme kararlarından Dr. Başar Cander'in Samsun İdare Mahkemesinin
Karan ile göreve başladığı, bu kararın Danıştay tarafından onandığı, göreve başladıktan sonra iki
kez art arda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personel hekimliğine ve daha sonra da Samsun
dışındaki okullara görevlendirmiştir.. Samsun İdare Mahkemesi bu görevlendirmelerin tümünü iptal
etmiştir. Bu uygulamalarda açık bir kasıt olduğu ortadadır. Mahkemenin bu kararları Danıştay
tarafından da onanmıştır. Baskılara dayanamayarak üniversiteden ayrılmıştır.

4. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak
atanan Dr. Nurten KARA: Jüri raporları olumsuz, Yönetim Kurulu Karan olumsuz olduğu halde
ataması yapılmıştır. Bu kişiye ait dosya gönderilmediği için detaylı bilgiler yazılamamıştır.

5. Tıp Fakültesi Klinik Bakteri ve Enfeksiyon Hastalıklan Anabilim Dalına
25.06.2004 tarihinde yardımcı doçent olarak atanan Dr. Esra TANYEL: Anabilim Dalı Başkam
Prof.Or. Hakan Leblebicioğlu yazdığı raporda "Adayın dosyası tümüyle incelendiğinde etik
sorunlar taşımaktadır. Yayın Etik Kurulu görüşü alınmadan adayın başvurusu ile ilgili işlem
yapılması uygun değildir. Nitelik açısından özellikle ilk isim olarak yürütülecek "klinik"
çalışma ve "araştırma" şeklinde yayınlara ihtiyaç göstermesi nedeniyle yetersiz olduğu
kanısına varılmıştır" şeklindeki ifadeleri dikkate alınmayıp ataması yapılmıştır. Ayrıca Tıp
Fakültesinde bazı anabilim dallannda (Göz Hastalıkları AD; 2002, Dr. İnci Güngör'ün atandığı jüri,
Farmakoloji AD; 2004, Dr. Sun Bilge'nin yardımcı doçent olarak atandığı jüri, v.b) görev yapan
Doç.Dr. öğretim üyelerine yardımcı doçent atamalarında jüride yer verilmesine rağmen, bu
anabilim dalında görev yapan Doç.Dr. Mustafa Sümbül'e jüride yer verilmemiştir.

6. Tıp Fakültesi İç Hastalıklan Anabilim Dalına 03.09.2003 tarihinde
yardımcı doçent olarak atanan Dr. Nil GÜLER: Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İdris Yücel
yazdığı raporda " adayın hiç yayınının olmadığını, özgeçmişinde yayınlar bölümünde kongre
tebliğlerini yazarak yalan beyanda bulunduğunu ve yabancı dilinin yetersiz olduğu nedeniyle
Dr. Nil Güler'in öğretim üyesi olacak kapasite de olmadığını" bildirmesine rağmen ataması
sağlanmıştır.

7. Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalına 16.05.2003 tarihinde
yardımcı doçent olarak atanan Dr. Ahmet BAYDIN: Yardımcı doçent atamsı için kurulan jüri:
Prof.Dr. Fulya Tanyeri Dekan ve anabilim dalı başkanlığına vekalet etmekte, Prof.Dr. Kuddusi
Cengiz: Bölüm Başkanı, Prof.Dr. Erdoğan M.Sözüer Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk ve Acil
Yardım Anabilim Dalı öğretim üyesi. İç hastalıklan Uzmanı Prof.Dr. Kuddusi Cengiz raporunda
"Hastane acil servisimiz gerçekten düzenlenmesi gerekir bölümlerin başında gelir. Bu bölüme
atanması gereken kişilerin hele hele yardımcı doçentin iyi bir eğitim görmüş olması ve iyi bir
deneyimli olması beklenirdi. Adayın iyi bir eğitiminin olmadığı gibi, yardımcı doçent olarak
alınacağı pozisyonda da deneyimsiz olduğu açıktır. Sonuç olarak aday iyi bir eğitim almadığı
halde, yapmış olduğu yayınlar, puanlaması ile mevcut kadroya atanması uygundur" ifadeleri yer
almaktadır. Yetersizdir ancak atanması uygundur biçiminde rapor yazılması dikkat çekicidir.
Ayrıca bu jürinin tek İlk ve Acil Yardım uzmanı Prof.Dr. Erdoğan M. Sözü er raporunda
" Uzman olalı henüz 4 ay gibi kısa bir süre geçmiş olması adayın daha güçlü bir bilimsel
dosyaya sahip olmamasının gerekçesi olabilir. Mevcut durum değerlendirildiğinde Dr. Baydan 'm
İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı için açılan yardımcı doçent kadrosuna atanmasının henüz
erken olduğuna şimdilik bunun uygun olmadığı" şeklindeki karan ile birlikte raporunda
"tebliğlerden birisinde (C 1) orjinal isim sıralamasında Dr. Z Doğanay'tn ismi 3. sırada
görülürken, adayın verdiği eserler listesinde ismi zikredilmemiştir" ifadeleri ile bir etik kuralın

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 300 —

ihlalini bildirmesine rağmen hiç bir işlem yapılmamıştır. Aksine İlk ve Acil Yardım uzmanı

olmayan kişilerin raporu ile atanması yapılmıştır.

8. Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalma 27.12.2002 tarihinde
yardımcı doçent olarak atanan Dr. Selim NURAL: Yardımcı doçentlik atama jürisinde Prof.Dr. M.
Beki Selçuk, Prof.Dr. E. Turgut Tali, Prof.Dr. Ferhun Balkancı bulunmaktadır. Anabilim Dalı
Başkanı Prof.Dr. M. Bekir Selçuk yazdığı raporda "Bölümümüzde asistanlık yaptığı 5 yıllık süre
içerisinde gelecekte akademik çalışmaya yönelik hiç bir gayreti olmayan Dr. Nural'm bu durumu
dosyasından da anlaşılmaktadır" görüşüyle birlikte atanmasını uygun bulmadığını ifade etmiştir,
Prof.Dr. Turgut Tali ise karan üniversiteye bırakmıştır. Anabilimdalı başkanının atanmasının uygun
bulmadığı aday atanmıştır.

9. Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalına 02.09.2003 tarihinde
yardımcı doçent olarak atanan Dr. İlkay Koray BAYRAK: Yardımcı doçentlik atama jürisinde
ProfDr. M. Beki Selçuk, Prof.Dr. Banş Diren, Prof.Dr.Fermm Balkancı bulunmaktadır. Prof.Dr.
M. Bekir Selçuk yazdığı raporda 21.03.2003 tarihli gazetedeki ilanın karşısında "mamografıde
deneyimli" notu ile beraber ilan edilen yardımcı doçentlik kadrosuna başvurduğunu asistanlı eğitimi
sırasında alınan mamografı rotasyonunun o kişiyi mammografi konusunda deneyimli
yapamayacağım ifade ederek atanmasının uygun olmadığım bildirmektedir. Ayrıca Jüri
üyelerinden Prof.Dr.Ferhnn Balkancı daha önce Dr. Selim Nural'm atamasında da jüri üyesi
olarak görev yapmıştır.

10. Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalına 25.05.2004 tarihinde
yardımcı doçent olarak atanan Dr. Sinan ATMACA: Anabilim Dalı Başkanı ve yardımcı doçent
atama jürisi Prof.Dr. Yücel Tanyeri yazdığı raporda "adayın yayın sayısının az olması ve olan
yayınlarından yansının olgu sunumu şeklinde olması nedeniyle KBB anabilim dalına
atanmasının uygun olmayacağı kanaatindeyim" şeklindeki rapora rağmen atama yapılmıştır.

11. Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalına
02.01.2003 tarihinde yardımcı doçent olarak atanan Dr. Ayşe Pınar SÜMER: Atama için
oluşturulan jüri de Prof.Dr. Hülya Köprülü, Prof.Dr. Peruze Çelenk, Prof.Dr. Nuri Yazıcıoğlu yer
almaktadır. Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Peruze Çelenk adayın yetersiz olduğu kanaatiyle
olumsuz görüş bildirmiştir. Ancak Prof.Dr. Hülya Köprülü uzmanlık alanı olmayan bir bilim dalı
jürisinde yer almış ve olumlu görüş bildirmiştir.

12. Mühendislik Fakültesi Jeodezi Anabilim dalı için 18.07.2003 tarihinde
verilen Yardımcı Doçent ilanı "Tıbbi görüntü işleme konusunda deneyimli" özel şartıyla
çıkmıştır. Bu amaçla da Bölüm başkanı Prof. Dr. Sebahattin Bektaş ve diğer üniversitelerden Prof.
Dr. Orhan Altan ve Prof. Dr. Sıtkı Külür'den oluşan bilim jürisi kurulmuştur. Bu kadro için Dr.
Sedat Doğan müracaat etmiş ve adaym eserleri incelendiğinde tüm jüri üyelerince bu eserlerin bu
kadro için uygun olmadığı belirlenmiştir. Aynı zamanda Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Prof.
Dr. Sebahattin Bektaş aday için verdiği raporda "Yayınlarının Jeodezi ABD'ne uygun olmadığı,
ancak kadroya başkaca başvuru olmadığından adayın söz konusu kadroya atanabileceği
kanaatine varılmıştır" demektedir. Jüri üyelerinden Prof. Dr. Sıtkı Külür "...Adayın
atanmasından sonra kadrosu ile birlikte çalışma konularına uygun olan Fotogrametri
anabilim dalına aktarılması uygun olacaktır" derken, Prof Dr, Orhan Altan'in raporunda ise "
....Adayın atanmasından sonra çalışma konusuna uygun olan Fotogrametri anabilim dalma
transfer edilmesi uygun olacaktır" ifadeleri yer almaktadır. Kısacası hem adayın çalışma konusu
ilgili Anabilim dalına uymamaktadır, hem de aday tarafından kadroya başvuru için gereken "özel
şart" yerine getirilememektedir. Ancak atama yapılmıştır.
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13. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nün "Doçent" kadrosu talebi
olmamasına ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Ecevit'in muhalefetine rağmen "kadrolaşmak"
amacıyla bu bölüme 2 adet doçent ataması yapılmıştır. 09.02.2005 tarihinde Fitopatoloji Anabilim
dalına Doçent olarak atanan Berna TUNALI'nın OMÜ Senatosu tarafından belirlenen Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve atama kriterlerine sahip olmadığı belirlenmiştir. Adayın atama kriterleri
içinde yer alan uluslararası hakemli bir dergide yayını olmak şartını taşımadığı, Jüri üyelerinden
Prof. Dr. Osman Ecevit tarafından da belirlenmiştir. Adaya ait İsrail'de sunulan bir "Workshhop"
çalışması Jüri üyelerinden Prof. Dr. Zekai Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Sara Dolar tarafından 40 puanla
değerlendirilirken, Prof. Dr. Osman Ecevit tarafından aynı esere 15 puan taktir edilmiştir. Aday için
Prof. Dr. Osman Ecevit raporunda " . . . Zirai Araştırma Enstitüsü'nden gelmiş olması ve yaşının
epey ilerlemiş olması, Üniversiteye adapte olup olmaması hakkında bazı sorunlar ortaya
çıkarmaktadır. Bu kadroya atanmasını içtenlikle tavsiye edemem" demektedir. Doç. Dr. Bema
Tunah için Prof.Dr.Sara Dolar ve Prof.Dr.Zekai Katırcıoğlu tarafından hazırlanan puanlama
raporunun .ayrıntılarına kadar aynı olması, raporun aynı kişi tarafından yazıldığını göstermektedir.
Bitki Koruma Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Jüri Üyesi olan Prof. Dr. Osman Ecevit, Sebahat
Keçeci Özman hakkında yazdığı raporunda şu görüşlere yer vermektedir: "-İki isimli olarak
Türkiye'de sunulan bir çalışma başka bir yerde tek isimli olarak sunulmuştur .Kendi yönetiminde
tamamlanmayan bir çalışmayı (Y. Lisans) kendisi tamamlamış gibi kongrede sunmuştur. Araştırıcı
yaptığı bir çalışmayı mükerrer olarak birkaç yerde yayınlayarak fazla çalışma yapmış görünümü
vermek istemiştir.Aynı yayın 2 isimli ve diğer bir yerde sadece kendi ismiyle yayınlamıştır. Bu
bilimsel etik açısından önemli bir eksikliktir. 1999 yılından sonra Avustralya'da olmasına rağmen,
Türkiye ve özellikle Karadeniz Bölgesi için yayınlar ortaya çıkmıştır. Tabiatıyla bu durumun
anlaşılması mümkün değildir. Sadece kendisinin yaptığı yerli ve yabancı bir dergide yayınlanmış
özgün bir çalışması yoktur. SCI'e esas olan bir yayını yoktur. Yukarıda üzerinde durduğum
sebeplerden dolayı Sebahat Özmen'in açık bulunan Entomoloji kadrosuna atanmasını uygun
bulmuyorum" Jüri üyesi Prof. Dr. Osman Ecevit etik açıdan Doç. Dr. Sebabat Özmen'in
atamasına karşı çıkarken, adayın 2000 yılında bir makalesinin yayınlandığı "International.
Journal of Acorology" adlı derginin o tarihlerde SCI'e esas olmadığını da belirtmiştir. OMÜ
Senatosu tarafından belirlenen "akademik yükseltilme ve atama kriterleri şartı"
sağlanamamasına rağmen yukanda bahsedilen iki aday da atanmıştır.

14. İlahiyat Fakültesinde seçmeli ders olarak okutulan 2 kredi saatlik " Farsça"
dersini okutan D. Ali Türmen olmasına rağmen, fakülteden yeni mezun olan Yasemin ŞİMŞEK
Fakülte Yönetim Kurulunun 30.09.2002 tarih 18 nolu oturumunda 2002-142 sayılı kararında 2 red 1
kabul oyuna rağmen öğretim görevlisi olarak atanmıştır.

15. İlahiyat Fakültesinde Müzik Eğitimine Giriş adında Yönetim Kurulu Red
Karanna rağmen bir ders ihdas edilmiş, sonra da bu dersi vermek üzere yine Yönetim Kurulu'nun
Red Karanna rağmen Ayşegül KELEŞLER'in öğretim görevlisi olarak ataması yapılmıştır.

Üniversitenin bazı yüksekokullarından derslerin büyük çoğunluğu, kadrolu olmayan
ilköğretim öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Öğretim elemanı ihtiyacının bariz olduğu
okullarda kullanılması gereken kadroların, öğretim elemanı ihtiyacı bulunmayan bölümlerde bir
çeşit imaj projesinde araç olarak kullanılması kamu kaynaklarının amacına uygun olarak
kullanılmadığını ortaya koymaktadır.

16. Amasya Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sosyal Bilgiler Anabilim
Dalı'na 19.03. 2003 tarihinde ataması yapılan Yard. Doç. Dr. Mehmet KILIÇ; Jüri Üyeleri: Prof.
Dr. Unsal Yavuz, Tez danışmanı, Prof. Dr. Zafer Eren, OMÜ Fen Ed. Fak Biyoloji Bölümü
(Dekan),Doç. Dr. Dr. Mehmet Evsile OMÜ Amasya Eğitim Fakültesi İlköğretim Böl. Başkanı).
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Fakülte yönetim kurulu Dr. Kılıç'ın atamasını oy çokluğu kararıyla almıştır. İlköğretim Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Dr. Mehmet Evsile Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim dalı için yeterli sayıda
öğretim üyesi ve elemanının bulunduğunu yeni öğretim üyesine ihtiyaç bulunmadığını şerhine
eklemiştir. Ayrıca yazmış olduğu kişisel raporunda "Sonuç olarak Dr. Mehmet Kılıç 'in bilimsel
dosyasının yetersiz olduğu, akademik bir geçmişi ve pedagojik formasyonu olmadığı, Amasya
Eğitim Fakültesinin sayın dekanının (Prof. Dr. Zafer EREN) fakültenin misyonu olarak ifade ettiği
"kalite" kavramına ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun atama için belirlediği kriterlere
uygun olmadığı anlaşılmıştır" diyerek Dr. Kılıç'ın öğretim üyesi olamayacağı kanaatini
bildirmiştir. Bu görüşe rağmen ataması yapılmıştır.

17. Amasya Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi
Anabilim Dalına 18.05. 2004 tarihinde ataması yapılan Yard. Doç. Dr. Orhan
KARAMUSTAFAOĞLU; Kadro ilanı 12.04.2004 tarihinde "Fizik eğitiminde uzman" ön şartıyla
ilan edilmiştir. Fakülte yönetim kurulu karan oy çokluğuyla alınmıştır. Doç Dr. Mehmet Evsile şerh
yazısında "adayın doktorasını ortaöğretim fizik bölümünde yaptığını dolayısıyla orta öğretim
bölümüne atanmasının uygun olacağını" ayrıca ilköğretim bölümünde doktorasını yapmış ve
uzun süredir kadro bekleyenlere kadro tahsisinin ve atanmasının uygun olacağını belirtmektedir.

18. Amasya Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi
Anabilim Dalına 18.05. 2004 tarihinde ataması yapılan Yard. Doç. Dr. Sevilay
KARAMUSTAFAOĞLU; Kadro ilanı 12.04.2004 tarihinde "Kimya eğitiminde uzman" ön şartıyla
ilan edilmiştir. Fakülte yönetim kurulu karan oy çokluğuyla alınmıştır. Doç Dr. Mehmet Evsile
şerh yazısında "adayın doktorasını ortaöğretim Kimya bölümünde yaptığını dolayısıyla orta
öğretim bölümüne atanmasının uygun olacağını" ayrıca ilköğretim bölümünde doktorasını
yapmış ve uzun süredir kadro bekleyenlere kadro tahsisinin ve atanmasının uygun olacağını
belirtmektedir.

19. Amasya Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne 15.09.2005
tarihinde ataması yapılan Yard. Doç. Dr. Resul ÇEKİN; Atama için kurulan jüri de Prof. Dr.
Muzaffer Çolakoğlu, Ege Üniv. Beden Eğit. Ve Spor Yüksekokulu, Prof. Dr. Zafer Eren, OMU Fen
Ed. Fak Biyoloji Bolümü (Biyolog ve Amasya Eğitim Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Dr. Mehmet
Akif Ziyagil OMU Amasya Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü) yer almaktadır. Jüri
üyelerinin her (İçti de Dr. Resul Çekin ve aynı kadroya başvuran Dr. Tülin Atan için
Yardımcı doçent kadrosuna atanabilir yazmıştır. Uzmanlık alam Beden Eğitimi ve Spor
Bölümü olan iki öğretim üyesinden Prof. Dr. Muzaffer Çolakoğlu adaylar arasında tercih
belirtmezken Prof. Dr. Mehmet Akif Ziyagil, "Dr. Tülin Atan'ın bilimsel açıdan
değerlendirildiğinde OMÜ Atama ve Yükseltilme Kriterlerine göre Dr. Resul Çekin 'den çok daha
önde olduğunu" vurgulayarak tercih edilmesinin uygun olacağım belirtmiştir. Diğer taraftan Prof.
Dr. Zafer Eren (Biyolog ve Amasya Eğitim Fakültesi Dekanı) uzmanlık alanı dışında jüri üyesidir
ve raporunda bilimsel bir karşılaştırma yapmaksızın (örneğin makale sayısı kalitesi ve SCI da
yayının var olup olmadığı gibi) başka faktörleri göz önünde bulundurarak (Dr. Resul Çekin) tercih
kullanmıştır. Aynca Dekan Fakülte Yönetim Kurulunu Kurul (ve jüri) üyelerinden Prof. Dr.
Mehmet Akif Ziyagil'in izinli olduğu bir tarihte toplanarak atama kararını almıştır.

20. Merzifon MYO müdürlüğüne başvuruda bulunan 19 kişi ile Sinop Sağlık
Yüksekokuluna başvuran 4 kişinin dilekçeleri ya hiç işleme konulmamış ya da Merzifon MYO'na
başvuran Reşat USTABAŞ, Sinop Sağlık YO'na başvuran Bircan TAŞDEMİR, Mehmet ÖNEL ve
Serpil ÇÎLİNGİROĞLU'nun durumlannda olduğu gibi yüksekokul yönetim kurulunun olumlu
karan olmasına rağmen rektörlükçe dikkate alınmamıştır.
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21. Sinop eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalına öğretim görevlisi
olarak atanan Mahir YERLKAYA; M Rektör Yardımcısı Adem Gülel hiyerarşik gücünü
kullanarak 26.12.2002 tarihinde, Mahir Yerlikaya'mn başvurusunun "Fakülte Yönetim Kurulunda
değerlendirilmesini" istemesi gerekirken onun yerine öğretim görevlisi kadrosuna atanması
yönünde karar alınmasını bir yazıyla emretmektedir. Bu yazı akademik kurulların baskı altında
olduğunun bir göstergesidir. Yazıdan da anlaşılacağı üzere Mahir Yerlikaya atanma talebini
doğrudan Rektörlük yönetimine yapmıştır, atanacağı birime başvurmamıştır. Rektör Yardımcısı
Adem Gülel'in 26.12.2002 tarih 515-3352 sayılı yazısı aynen şöyledir: " Sinop Eğitim Fakültesi
Dekanlığına, Fakülteniz Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim görevlisi kadrosuna atanma
talebinde bulunan Mahir Yerlikaya 'ya-ait dilekçe sureti ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi
ve adı geçenin atanabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulu Karan alınarak teklifte bulunulmasını
rica ederim. Prof. Dr. Adem Gülel, Rektör a. Rektör Yardımcısı" rektör yardımcısı tarafından, ilgili
yüksekokul yönetim kuruluna talimat verilmektedir. Bu talimat ve arkasında yönetim kurulu
tarafından talima uygun olarak alınmış olan karar, toplanarak bağımsız karar alması gereken
kurulların, talimatla çalıştırılmasının tipik bir örneğidir. Bu yazı üzerine Mahir Yerlikaya'mn
atanma karan alınmıştır. 13. 01. 2003 tarihinde göreve başlamıştır. Adı geçen öğretim görevlisi
Rektör Prof. Dr. Ferit Bernay tarafından 17.01.2003 tarihinde 2547 sayılı yasanın 13/ b-4
maddesine göre Samsun Eğitim Fakültesine görevlendirilmiştir. Diğer taraftan M. Yerlikaya'mn
yeni görev yerine başlamak için biriminden 14.01.2003 tarihinde ilişiğini kestiği dekanlık yazısıyla
bildirilmiştir. Görevlendirme tarihi ile ilişik kesme tarihleri dikkat çekicidir. Ayrıca 17.04.2003
tarihinde adı geçen Öğr. Görevlisininin Samsun Eğitim Fakültesine ataması yapılarak kadrosu
22.04.2003 tarihinde Sinop'tan Samsuna aktarılmıştır. Bu durumda adı geçen kişi yönetim atandığı
yerde hemen hiç (Sinop'ta 1 gün ) görev yapmamıştır.

22. Samsun Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi
Anabilim Dalında 23. 02. 2001 tarihinde göreve başlayan Öğr. Gör. Müberra KARAN'ın ataması
hiyerarşik baskı sonucu gerçekleşmiştir. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem GÜLEL Eğitim
Fakültesi Dekanlığına M. Karan'm atanması için karar alınmasını emir niteliğinde rica etmektedir.
Prof. Dr. Adem GÜLEL'in yazısı aynen şöyledir: "Eğitim Fakültesi Dekanlığına, Fakülteniz
öğretim görevlisi kadrosuna atanma talebinde bulunan Müberra Karan 'a ait dilekçe sureti ilişikte
sunulmuştur. Bilgilerinizi, adı geçenin atanma talebi Rektörlük Makamınca uygun görülmüş olup.
İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak atanabilmesi için
Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alınarak teklifte bulunulmasını rica ederim. "-Prof. Dr. Adem
GÜLEL, Rektör adına Rektör yardımcısı- Bağımsız değerlendirme yapması gereken bir
kurulun, rektör yardımcısının ayrıntılı talimatına uygun olarak karar alması dikkat
çekicidir.

23. Dosyalardaki bilgilere göre 2000 ile 2005 yıllan arasında 98 öğretim
görevlisi, 23 uzman ve 30 okutman nakil yoluyla veya açıktan atanmıştır. Bunlardan Havza
MYO'ya 30.06.2000 tarihinde atanan Öğrt. Gör. Ahmet GÜN ve Sinan EMİRZEOĞLU; Ordu
Sağlık Yüksekokuluna 22.06.2000 tarihinde atanan Öğrt. Gör. A. Nuran KAHRAMAN ve Nursel
KAYA; Samsum MYO'ya 31.01.2000 tarihinde atanan Öğrt. Gör. Zekai AYDINALP; Samsun
Sağlık YO'na 31.12.2002 tarihinde atanan Öğrt. Gör. Nuran MUMCU; Sinop Sağlık YO'na
19.12.2000 tarihinde atanan Öğrt. Gör. İlknur KARA, 03.04.2003 tarihinde atanan Öğrt. Gör. Yelda
GÜLER, 12.12.2000 tarihinde atanan Öğrt. Gör. Zeynep GALATA (Toplam 9 kişi) için atama,
yüksekokul müdürlüğüne verilen dilekçe ile yüksekokuldan başlamış ve yasaya uygun biçimde
atama işlemi gerçekleşmiştir. Bunlann dışında atanan diğer öğretim görevlileri, uzman ve
okutmanlann dilekçeleri doğrudan rektörlüğe verilmiş, rektörlük bu dilekçelerin gereğinin
yapılması için kendince uygun olan yüksekokullara veya birimlere sevk etmiştir.
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Mesleklerinde veya belirli bir konuda uzmanlaşmış olmayı gerektiren bu görevlere hiç
uzman olmayan, hatta hiç iş ve eğitim tecrübesi olmayan kişiler atanmışlardır. Ataması yapılan 98
öğretim görevlisinden 35, uzmanlardan 8 ve okutmanlardan 12 kişi atandıkları tarih itibarıyla ya
yeni mezun ya da en fazla 3 yıl önce mezun olup boşta kalmış kişiler olup geçici işlerde
çalışmışlardır (Tablo 1).

Yukarıda belirtildiği gibi 2000 ile 2005 yıllan arasında Rektörlüğe bağlı yüksekokullara,
meslek yüksekokullarına ve diğer bağlı birimlere atanan öğretim görevlilerinde (Tablo 1) 9 kişi
dışındakilerin hepsinin başvuru dilekçeleri yasaya ve akademik temayül ve ahlaka aykın biçimde
rektörlüğe verdirilmiştir.

Tablo 1. 2000 ile 2005 yıllan arasında yüksekokullara, meslek yüksekokullarına ve rektörlüğe
bağlı birimlere atanan öğretim eleman ve yardımcıları.

BİRİMDE

UNVAN

Öğrt. Gör.
Okutman
Uzman
Araş. Gör.
Yrd.Doç
Doçent
Profesör

TOPLAM
SAYI

98
23
30

3
24
2
2

IŞ-EGITIM
DENEYİMİ

OLMAYANLAR

30
12
8
-
-
-
-

ÇALIŞMA
ALANI

OLMAYANLAR

25
2
0
0

14
0
0

YAKIN
AKRABA

OLANLAR

17
6
4
0
1
0
0

HAKKINDA
EKSİK BİLGİ

OLANLAR

33
7

10
1
5
0
0

Eğitim öğretim ihtiyaçları dikkate alınarak değerlendime yapması gereken birimlerin
yönetim kurulları, talimatlarla baskı altına alınmış ve baştan verilen kararlarla ilgili şeklin
tamamlanması aracına dönüştürülmüştür.

ÇARŞAMBA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Üoiversitenıizde öğretim Görevlisi olarak görev alma talebinde bulunan

M.Selçuk ÖZKAN1 a ait dilekçe sureti ve ekleri ilişikle sunulmuştur.

Bilgilerinizi, adı geçenin atanma talebi Rektörlük Makamınca uygun

görülmüş olup öğretim Görevlisi olarak atanabilmesi için Yüksekokul Yönetim

Kurulu Karan alınarak teklifle bulunulmasını rica ederim.

• / • . ' ,

"Prof.br^denî GÜLEL
Rektör a.

Rektör Yardımcısı
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Rektörlükten gelen bu yazı üzerine, Yüksekokul gereğini yapmış ve M. Selçuk ÖZKAN

öğretim görevlisi olarak atanmıştır.

Benzer yazılar Sinop MYO'ya atanan Öğrt. Gör. Mustafa YAZICI ve Merzifon MYO'ya

atanan öğrt. Gör. Fatma MOROGLU için de vardır.

Oysa, Öğretim görevlileri, Uzmanlar ve Okutmanların tanımlan 2547 sayılı

Yükseköğretim kanununun 3'üncü maddesinin n, o ve p paragraflarında ve atanma usulleri

Madde 31,32 ve 33 de tanımlanmıştır.
Madde 31-öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim
üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-
öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler,
süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler-Öğrettm görevlileri, İlgili yönetim kurullarının
görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının
önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi
kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak
istihdam edilcbilirler-öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu
süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar
görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler-Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona
erer-Bunlann yeniden atanmaları mümkündür-Bu takdirde ilk atama usultt uygulanır-Konservatuvarlar ile
meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir.

Madde 32-Okutmanlar-ilgili kuramların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde
dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya Yüksekokullarda müdürün önerisi ve rektörün onayı ile süreli
veya sürekli olarak atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer-Bunlann yeniden
atanmaları mümkündür-Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır-

Madde 33-

b-Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç
gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen
öğretim yardımcılandır-

e-Uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarının atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilmeleri;
ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, rektörlüğe
bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağı bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve
rektörün onayı ile en çok iki yıl için yapılır-Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer-
Bunların yeniden atanmaları mümkündür-Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır-Üçüncü defa atanmadan
sonra sürekli olarak atanabilirler-

Bu maddelere göre öğretim görevlileri, okutman ve uzmanlarda liyakat ve tecrübe

aranmalıdır. Yani belirli konularda uygulama tecrübesi, birikimi ve bilgisi olan kişilerden

Üniversitenin yararlanması amaçlanmıştır. Bu kişilerin sürekli istihdamı da gerekli değildir.

Gerektiğinde kadro şartı aranmaksızın ücret karşılığı ders, seminer veya uygulama

yapabilecekleri belirtilmiştir.

Sinop SYO'na atanan ögrt. Gör. Sevim KOYUNCU U 20.09.2000 tarihinde Sinop SYO

Müdürlüğüne başvuru dilekçesini vermiş ve Samsun'da bulunan Ziraat Fakültesi'nde eşinin

olduğunu ve kendisinin de eş durumu nedeniyle Sinop SYO'na atanmak istediğini belirtmiştir.

Burada eş durumunun, eşi ile aynı yerleşim yerinde görev yapma önceliği olarak değerlendirilmesi

mümkün değildir. Zira eşi Samsun'da görev yapan aday eş durumu nedeniyle Sinop'ta görev talep

etmektedir. Aynı yerleşim yerinde eş durumu itibariyle görev talep etmiş sayılamayacak adayın

talebi, eş kontenjanından atanma talebi görünümündedir, özellikle de dilekçenin sonunda

kullanılan "atanmam gerekmektedir" biçimindeki talep ifadesinden ziyade, emir ifadesi biçiminde

beyan olayı açıklayacak niteliktedir.
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OKDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
SlNOf SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

SAMSUN

UManfi» 1970 yılında dcjrfum. Cnmfauiyet Onivmitni Hemfbelik
Y(flc»*olj4ua» 191? yılmd» tMftyıp 1991 yılındı «tecim oldum, tym
Oifoniteıfa 19931996 yıllan HıMMÜ "Hemşüeiikte T«md tllce ve
Uy^tautâT tkind* YUkıel L t u m m t-wmkdua. ŞB mdi b>Ana
ORtaraitesl Maltfyt Sıftbk Yotoekokula'odi öftretira Görevlisi atenk

l k y
Eşim OrAnımm GbcvlU Tu*«n KOYUNCU Oolvtnhtnian Ztntt

FlMbcti Tmm Mtkkıaiut bBMnand» ç«tqm«ktsdır. E* dununa nedeni Ik
On»w*Jtcniıin Sinop St&bfc YflkHkataılu bWaMac ö jmim Oöftvlbi oltrtk

kdtB
C««tmiB y«|Mjima*ın« My«ıUnnıta « z ederim.

inSnO Onivmtttsi . Sevim KOYUNCU
Maluya S ^ ı k YOkMİcofaıtu 20-09-W00

MALATYA ^

Bunun üzerine Yüksekokul Yönetim Kurulu ihtiyaç olduğu ve atanmasının gerektiği kararını
alarak rektör olunma sunmuş ve atanmış. Bundan hemen sonra 11.10.2000 tarih ve .. 7515-90852
sayılı Sinop SYO Müdürlüğüne gönderilen Rektörlük yazısı ile Sevim KOYUNCU'nun Samsun
Sağlık Yüksek Okuluna görevlendirildiği bildirilmiştir. Daha sonra Samsun STO Müdürlüğüne
yazılan 26.03.2003 tarihli rektörlük yazısı ile Sevim KOYUNCU'nun kadrosunun Yüksekokula
aktanlması için görüş istenmiş.Yiiksekokul Yönetim Kurulu bu istek doğrultusunda karar almış ve
Samsun Sağlık Yüksekokuluna aktarma gerçekleşmiştir.
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Yabekdadu Cgrctip Göcnftondo Sevin Kopınaj'oaı k a t m a n
ıkantna MdmUU g(W|0nHan MoortüJBnttB bld«ıkı*Kn n o

/

Bu yöntemlerle yapılan atamalarda aşağıdaki durumlar ortaya çıkmıştır.
AYANCIK Meslek Yüksekokulunda (MYO) tek bir program vardır (Endüstriyel

Elektronik) Fakat bu yüksekokula 5 tane öğretim görevlisi atanmıştır fakat hiç birisi açık olan
programa uygun değildir.

Cem Banş DEVECİ İşletmeci
Demet ÖNCÜ Matematik
Seyyit Sadun ZENGİN Makine
Selim KALANLAR Kamu Yönetimi. Emekli personel daire başkanı.
Volkan ALPTEKİN Fizk Öğrt. Fizik bölümünden 7 yılda mezun olmuştur.

ÇARŞAMBA MYO'da sadece 2 program vardır; Bilgisayar Programlama ve Muhasebe.
Fakat bu yüksekokula 7 öğretim görevlisi alınmıştır. Bunlardan 6 kişi açık olan programlara uygun
değildir. Çarşamba MYO her yıl Fen Edebiyat Fakültesinden ders vermek üzere eleman talebinde
bulunmaktadır ve en az iki kişi her dönem görevlendirilmektedir.

Ebru Didem ÖZAK Ziraat mühendisi (Uygun değil)
Hilal YANIK İşletmeci.
M. Selçuk ÖZKAN Uluslararası ilişkiler (Uygun değil)
Mustafa SOLMAZ Film yapımcısı (Uygun değil)
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Çevre mühendisi (Uygun değil)

Kimyacı (Uygun değil)

Gıda mühendisi (Uygun değil)

Kavak MYO'da 2 program açıktır; Harita Kadastro ve İnşaat. Buraya 9 öğretim görevlisi
alınmıştır. 2 kişi açık olan programla ilgili değildir.

CemKlLlÇOĞLU

Funda ENEŞ

İ. Hakan ÇOBANOGLU

Hasan KANDEMİR

İsmail BALKABAK

E. Emin MARAŞ

Suat YAZICI

Zekeriya PAŞAOGLU

Jeoloji

Geodezi

İstatistik, (Uğun değil.)

İnşaat

İnşaat- hakkında açılan bir soruşturmaya istinaden yeniden atanmadı

Geodezi

Geodezi

Çevre mühendisi. Bilgisayar faresi kullanımında kız öğrencilere tacizde bulunduğu

iddia edilen kişi. (Uygun değil.)

MERZİFON MYO'nda daha önceki yıllarda 4 program açık iken, 2005 yılı ÖSYM
Yükseköğretim Programlan ve Kontenjanları Kılavuzunda sadece 3 programa kontenjan
verilmiştir; Bilgisayar Programlama, Büro Yönetimi-Sekreterlik ve Pazarlama. Daha önce açık olan
ve üniversite katalogunda görünen İnşaat ve Harita-Kadastro programlarına 2005 yılında kontenjan
verilmemiştir.

B. Şenol ŞEKER

Emrah KOPARAN

Sema Engin EDtNSEL

Turhan ARSLAN

Yasemin GÜNDOĞAN

Berna TURGUT

Fatma MOROGLU

Serhat ŞENSES

İnşaat

işletmeci

Tiyatro. Prof. Dr. Kerim Edinsel'in eşi.(branşına uygun program yok)

inşaat

İstatistik

İşletme.

İktisat

Jeoloji

Atama değerlendirmesinde bir husus daha dikkat çekmektedir. Bazı kimselerin atanmasına ilişkin
yönetim kurulu kararlan, dilekçe tarihinden önceki bir tarihte alınmıştır..

Tuğba ALTINTAŞ İstatistik,

Kerem HAZNECİ İktisat.

Yasemin KARAMAN Bilinmiyor.

Bu kişilerin üçünün de Yüksekokul Müdürlüğüne verdikleri başvuru dilekçelerinin tarihi
08.01.2004 tür. Fakat Yüksekokul Yönetim Kurulunun bu kişilerin atanmalan için aldıklan karann
tarihi 07.01.2004 tür. Yani dilekçe verilmeden bir gün önce karar alınmış, sonra kişilerden dilekçe
alınmıştır. Dilekçe tarihi ile Yönetim Kumlu karar tarihlerine dikkat edilirse durum gözlenecektir.
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Sağlık yüksekokuluna uygun değildir; Yüksekokulda göz hekimliğiyle ilgili bir dal ve klinik hizmet
yoktur.

TERME MYO'nda 2 program açıktır; Gıda ve Muhasebe. Bu yüksekokula 6 öğretim
görevlisi ve 2 yardımcı doçent atanmıştır. Yardımcı doçentlerden birisi Tıp Fakültesine
görevlendirilmiştir.

VEZİRKÖPRÜ MYO'ya atanan iki öğretim görevlisinden Fizikçi Gonca ÖZDEMİR burada
açık olan Bilgisayar Programlama ve Muhasebe programları için uygun değildir.

F) Rektör ve Yönetimi Tarafından Öğretim Elemanlarının Görev Sürelerinin
Uzatılması ve 2547 Sayılı Yasanın 13/b-4. Maddesinin hizmet amacı dışında kullanılması;

1. Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Alper ALKAN'ın görev suresi
uzatılmayarak, görevine son verilmiştir. Hiç yurtdışı yayını olmayanların (rektör danışmanı Prof.
Dr. A. Rıfat Şahin) profesör olarak atandığı dönemde, 6 yurtdışı yayınına sahip bir yardımcı
doçentin görevine son verilmiştir. Bu yapılan işlemin hukuka aykın olduğu Samsun İdare
Mahkemesi tarafından karara bağlanmış ve bu karar Danıştay tarafından da onanmıştır. Yrd. Doç.
Dr. Alper Alkan göreve geç başlatılmış ve geçmişe yönelik döner sermaye alacağı ödenmemiştir.

2. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda görev yapan üç yardımcı doçent öğretim
üyesi Dr. Mehmet Emirzeoğlu, Dr. Bttnyamin Şahin, Dr. Ahmet Uzun aynı anda farklı illerde
(Amasya, Sinop ve Ordu) sürekli olarak (13 b-4)görevlendirilmişlerdir. Mahkeme bu üç
görevlendirmeyi de hukuka yakın bularak iptal etmiştir.

3. Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr.
Ersan ODACI'nm görev süresi uzatılmayarak görevine son verilmiştir. Dr. Odacı, yeniden
atanmama işlemi aleyhine açtığı davanın devam ettiği dönemde doçentlik eser değerlendirmesinden
başarılı bulunmuştur. Samsun İdare Mahkemesi bu karan hukuka aykın bularak iptal etmiştir.

4. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Mehmet
EMİRZEOĞLU'nun yeniden atanmayarak görevine son verilmiştir. Samsun İdare Mahkemesi bu
uygulamayı hukuka aykın bularak iptal etmiştir. Dr.Emirzeoğlu'nun yeniden atanma talebini
değerlendirmek üzere, aralannda davalar bulunan Dr.Cem Kopuz seçilmiştir. Dr.Cem Kopuz
tarafından hazırlanan değerlendirme raporunun önemli kısımları değir jüriu üyesi tarafından
kopyalanmak suretiyle yapılan değerlendirmeye dayanarak Dr.Emirzeoğlu'nun görevine son
verilmiştir.

5. Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr. Levent Beşir
ALTINTOP, yine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personel hekimliğine görevlendirilmiştir.
Yrd.Doç.Dr. bir öğretim üyesinin uzmanlık alam dışında bir yere görevlendirilmesinin iptal karan
varken daha üst akademik kariyere sahip bir öğretim üyesinin pratisyen hekimlerin görev yaptığı
aynı yere görevlendirilmesi, hukuka aykın hareket etmek hususunda özel bir amaçla hareket
edildiğini ve hizmetin yürütülmesi ve kamu yaran düşüncelerinden uzaklaşıldığını ortaya
koymaktadır.

6. Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Halil AYTEKİN'in rektör
oluruyla yardımcı doçentlikten araştırma görevliliğine atanmıştır. Samsun İdare Mahkemesi önce
bu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş, sonra da yapılan işlemi iptal etmiştir.

7. İdari personel den Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri Mehmet ÇELİK Boyabat'ta
görevlendirilmiştir. Bu görevlendirmede hiçbir hizmet amacı bulunmamaktadır. Samsun İdare
Mahkemesi bu görevlendirmeyi hukuka aykın bularak iptal etmiştir.

8. Yaşar Doğu Spor Yüksek Okulu Sekreteri Doğanay ERDİN fiilen kurulmamış
Ayancık meslek Yüksekokuluna görevlendirilmiştir. Görevlendirme tarihi itibariyle söz konusu
yerde okul bulunmamaktadır. Bu görevlendirme yargı karan ile iptal edilmiştir.

9. Üniversite avukatı Yaşar BAŞ, göreviyle ilgili hiçbir hizmet bulunmayan Merzifon
meslek Yüksekokuluna görevlendirilmiş, bu görevlendirme mahkemece iptal edilmiştir. Sonra aynı
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yere ders görevi ile görevlendirilmiş, ancak hukuk derslerinden sadece ikisi Av.Yaşar Baş'a
verilmiş, kalanlar ise Merzifon'da serbest avukat Mustafa Tuncer'e verilmiştir.

10. Rektörlükte görev yapan İsmail TARAKÇI Boyabat'a görevlendirilmiş,
görevlendirme işlemi yargı karan ile iptal edilmiştir.

11. Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri olan Helat ÇAKMAKÇI, Sinop Fen Edebiyat
Fakültesi'nde sürekli olarak görevlendirilmiştir. Mahkeme bu karan da iptal etmiştir.

G) Bir Ost unvana yükselme şartlarını sağlayan kimselerin yükseltilmesinin
yapılmaması

1. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji Anabilim Dalında Doç. Dr. Celal
Tuncer, profesörlük kadrosuna atanma koşullarını sağladığı tarihten sonra yaklaşık 5 yıl boyunca
başvurabileceği kadro ilanı yapılmamıştır. Ondokuz MayısÜniversitesinden ayrılarak, Selçuk
Üniversitesi Ziraat Fakültesine atanmıştır

2. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Fitopatoloji Anabilim Dalının Bakteriyoloji
dalında Öğr. Gör. H. Murat Aksoy 4 yıl önce yardımcı doçent kadrosuna yükselme şartlarını
sağlamıştır. Bölüm kurulu kararına dayanılarak Bitki Koruma Bölüm Başkanlığından 4 defa kadro
istenmesine rağmen, bu istek karşılanmamıştır. Bu bilim dalı için açılan bir Yardımcı Doçentlik için
verilen "özel ilanla" Murat Aksoy'un başvurusu önlenmiş, ancak dışarıdan getirilmek istenen aday
yabancı dil sınavından başarılı olamadığı için ataması yapılamamıştır. Yani bölümde yardımcı
doçent ihtiyacı açıktır.

3. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Fitapatoloji Anabilim Dalının Mikoloji
dalında Dr. İsmail Erper 3 yıl önce yardımcı doçent kadrosuna yükselme şartlarını sağlamıştır.
Bölüm Başkanlığının 2 kez kadro isteğine rağmen bu istek rektörlükçe karşılanmamıştır. Bu
Anabilim Dalı için "kişiye özel ilanla" dışarıdan bir Yardımcı Doçent getirtilmiştir.

4. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Entomoloji Anabilim Dalında Dr. İslam
Saruhan 2 yıl önce yardımcı doçent kadrosuna yükselme şartlarını sağlamıştır. Ziraat Fakültesi
Dekanlığına Bölümden 2 defa kadro istediği yazılmış fakat sonuç alınamamıştır.

5. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Çayır mera ve yem bitkileri ana bilim
dalında Doç. Dr. İbrahim Aydın 6 yıl önce profesör kadrosuna yükselme şartlarını sağlamıştır.
Ziraat Fakültesi Dekanlığınca yapılan bu bölümde profesörlük kadrosu talebi rektörlükçe
karşılanamamıştır.

6. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde Dr. Ayhan Horoz yaklaşık 3 yıl önce yardımcı
doçent kadrosuna yükselme şartlarını sağlamıştır. Bu süreçte verilen kişiye özel ilanla dışarıdan
Yardımcı Doçent alınmış, bu kadroya Ayhan Horoz'un başvurusu önlenmiştir. Ayhan Horoz'la
ilgili olarak bölümün çok sayıdaki kadro talebi ise yerine getirilmemiştir.

7. Ziraat Fakültesi Tanm Makineleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. M. Arif Beyhan 4
yıl önce profesör kadrosuna yükselme şartlarını sağlamıştır.

8. Ziraat Fakültesi Tanm Makineleri Bölümünde Dr. Ali Tekgüler 5 yıl önce yardımcı
doçent kadrosuna yükselme şartlarını sağlamıştır. Bu süre zarfında dışarıdan bölüme birden çok
Yardımcı doçent alınmıştır. Bu amaçla verilen ilanlara konulan kişiye özel şartlarla, Dr. Ali
Tekgüler'in başvuru hakkı elinden alınmıştır.

9. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Kuran 3 yıl önce
profesör kadrosuna yükselme şartlannı sağlamıştır. Akademik yükselme için gereken koşullar
sağlanmadığı için Gaziosmanpaşa Ziraat Fakültesine gitmek zorunda bırakılmıştır.

10. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kudret Şayiam 4 yıl önce
profesör kadrosuna yükselme şartlannı sağlamıştır. Bu amaçla bölümden yazılan kadro istekleri
karşılanmamıştır.
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11. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim elemanlarından Dr. M. Akif Çam yıllarca
önce yardımcı doçent kadrosuna yükselme şartlarım sağlamıştır. Bu süreçte M. Akif Çam "Doçent"
unvanını almasına rağmen, ataması yapılmamıştır.

12. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Ali Vaiz Garipoğlu 5
yıl önce yardımcı doçent kadrosuna yükselme şartlarını sağlamıştır. Bölümden dekanlığa defalarca
kadro isteğinde bulunulmuştur.

13. Ziraat Fakültesi Tanm Ekonomisi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. H. Avni
Cinemre 2 yıl önce profesör kadrosuna yükselme şartlarını sağlamıştır.

14. Ziraat Fakültesi Tanm Ekonomisi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Vedat
Ceyhan "doçent" unvanını almasına rağmen, kadrosu 2 yıldan bu yana yardımcı doçent
kadrosundadır.

15. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hüseyin
Çelik, 2 yıl doçent unvanın kazanmış, ancak doçent kadrosuna halen atanmamıştır.

16. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hüsnü
Demirsoy 2 yıl önce doçent unvanın kazanmıştır. Bölümden defalarca kadro talebinde
bulunulmasına rağmen, rektörlükçe bu kadrolar tahsis edilmemiştir.

17. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Leyla
Demirsoy 2 yıl önce doçent unvanın kazanmıştır. Bölümden defalarca kadro talebinde
bulunulmasına rağmen, rektörlükçe bu kadrolar tahsis edilmemiştir.

18. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Hamdi
Zenginbal yardımcı doçentliğe yükseltilme şartlarını yıllar önce kazanmıştır. Bölümden kadro
isteklerine rağmen, bu istekler karşılanmamıştır.

19. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Taki Demir
yardımcı doçentliğe yükseltilme şartlarını yıllar önce kazanmıştır. Bölümden kadro isteklerine
rağmen, bu istekler karşılanmamıştır.

20. Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.
Selim Arıcı 6 yıl önce doçent unvanını kazanmıştır. Yurt dışında doktora yapmış, patent sahibi bir
öğretim üyesidir. Profesörlüğe yükselme koşullarını taşıdığı halde, yardımcı doçent kadrosunda
beklemektedir.

21. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı
öğretim üyelerinden Doç.Dr. Alper Alkan 2 yıl önce doçent unvanın kazanmış, ancak halen
yardımcı doçent kadrosundadır.

22. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı
öğretim üyelerinden Doç.Dr. Murat Metin doçent olmasma rağmen doçentlik kadrosuna atanmadığı
için üniversiteden ayrılmak zorunda kalmıştır.

23. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Cafer Polat,
anabilim dalından yardımcı doçent kadrosuna atanması hususunda talepte bulunulduğu halde, önce
İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalına görevlendirilmiş, sonra görev süresi uzatılmayarak görevine
son verilmiştir. Genel Cerrahi Anabilim Dalında, iki yardımcı doçent yüksekokullarda ilan edilen
kadrolara atandıktan sonra Genel Cerrahi Anabilimdalına görevlendirilmiştir. Bu yöntem, yarışma
ortamından kaliteli olanı seçmek yerine, yarışma ortamı zedelenerek. Dr.Cafer Polat'in atanmasının
engellenmeye çalışıldığım, esasen anabilimdalımn öğretim üyesi ihtiyacının bulunduğunu ortaya
koymaktadır.

24. Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mustafa
Ayyıldız kriterlere uymasına rağmen 2 yıldır profesörlük kadrosu verilmemektedir.

25. Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyelerinden
Doç.Dr. İdris Koçak 6 yıldır doçent kadrosunda olmasına rağmen doçent kadrosuna
atanmam aktadır

26. Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden
Doç.Dr. Ömer Kuru 5 yıl önce profesör kadrosuna atanmanın şartlarını sağladığı halde, bu zamana
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katar profesör kadrosuna atanmamıştır. Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve rehabilitasyon
Anabilimdalında, Tıp Fakültesi Hastanesi Baş Hekiminin işe Dr.Ferhan Cantürk' de görev
yapmaktadır. Açılan profesör kadrosuna Dr.Ferhan Cantürk atanmıştır. Dr.Kuru'nun akademik
değerlendirme puanı, Ondokuz MayısÜniversitesi Akademik Yükselme Kriterlerinin aradığı asgari
puanın çok çok üstündedir.

27. Tıp Fakültesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden
Doç.Dr. Arif Önder'in profesörlük kadrosuna 5 yıl süre atanmadığı için üniversiteden ayrılmıştır.
Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Anabilim Dalında ilan edilen profesör kadrosuna başvuran
DrÖnder'in bu kadroya başvurmaması için rektör tarafından tehdit edildiği iddiaları
komisyonumuza ulaşmıştır. Dr.Önder, profesörlük kadrosuna başvurmuş, ancak Üniversitenin
Akademik değerlendirme kriterlerine göre puanı daha yüksek olmasına rağmen, bu puanların
esasını oluşturan yayınların yapıldığı dönemler değerlendirilerek Dr.Önder Profesör kadrosuna
atanmamıştır. Drönder ' in akademik değerlendirme puanı, Ondokuz MayısÜniversitesi Akademik
Yükselme Kriterlerinin aradığı asgari puanın çok çok üstündedir.

28. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr. Bünyamin Şahin
2 yıl önce doçent unvanın kazanmıştır. 26 yurt dışı yayını vardır. Sıfır yurt dışı yayını olan profesör
olurken, 26 yurt dışı yayınla halen doçent unvanında ve yardımcı doçent kadrosundadır.

29. Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Uzun 2
yıl önce doçent unvanını kazanmıştır. Halen yardımcı doçent kadrosundadır.

30. Tıp Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr.
Ersan Odacı 2 yıl önce doçent unvanını kazanmıştır. Halen yardımcı doçent kadrosundadır.

31. Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Zekeriya Uludağ 4 yıl önce profesör
kadrosuna atanma yeterliğini kazanmış, ancak hala doçent kadrosundadır

32. Eğitim Fakültesi Resim îş Sanat Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Memduh Erkin 6 yıl
önce profesör kadrosuna atanma yeterliğini kazanmış, ancak hala doçent kadrosundadır. Görev
yaptığı anabilimdalında ilan edilen profesör kadrosuna, atama tarihindeki rektör yardımcısı
Prof.Dr.Mehmet Koyuncu'nun eşi Dr.Sevgi Koyuncu atanmıştır.

33. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü araştırma görevlisi Dr. Ali Tomak
2 önce yardımcı doçentliğe atanma şartlarını kazanmış, ama halen atanmamaktadır.

34. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü araştırma görevlisi Dr. Feyza
Özgündoğdu 2 önce yardımcı doçentliğe atanma şartlarını kazanmış, ama halen atanmamaktadır.

35. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Cevdet
Yılmaz yardımcı doçent kadrosuna atanma yeterliğine sahip olduğu halde, ataması yapılmadığı için
üniversiteden ayrılmıştır.

36. Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitim Bölümü öğretim
elemanlarından Dr. Necati Tomal 2 önce yardımcı doçentliğe atanma şartlarını kazanmış, ama
halen atanmamaktadır.

37. İlahiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Yılmaz Can, 3
yıl önce profesör kadrosuna atanmak için gerekli yeterliği kazandığı halde bu kadroya
atanmamaktadır. Kadro konusundaki talebini değerlendiren İlahiyat Fakültesi Dekanı, kadro
konusundaki mağduriyetini kendi davranışlarına bağlamak suretiyle uygulamanın keyfiliğini ve
kadro talep eden öğretim üyesinin kişisel özellikleri olduğunu ortaya koymaktadır.

38. Fen-Ed Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hümeyra Batı
profesör kadrosuna atanmak için gerekli yeterliği kazandığı halde bu kadroya atanmamaktadır.

39. Fen-Ed Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Uyanık 2 yıl
önce profesör kadrosuna atanmak için gerekli yeterliği kazandığı halde bu kadroya atanmamaktadır.

40. Fen-Ed Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Cevdet Yılmaz 3
yıl önce doçent kadrosuna atanmak için gerekli yeterliği kazandığı halde bu kadroya
atanmamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 314 —

41. Fen-Ed Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali Uzun'a 6 yıl
önce profesör kadrosuna atanmak için gerekli yeterliği kazandığı halde bu kadroya atanmamaktadır.

42. Fen-Ed Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nedim İpek'e 6 yıl
önce profesör kadrosuna atanmak için gerekli yeterliği kazandığı halde bu kadroya atanmamaktadır.

43. Fen-Ed Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Azmi Gençten'e 5 yıl
önce profesör kadrosuna atanmak için gerekli yeterliği kazandığı halde bu kadroya atanmamaktadır.

44. Fen-Ed Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayhan
Sanoğlugil 4 yıl önce profesör kadrosuna atanmak için gerekli yeterliği kazandığı halde bu kadroya
atanmamaktadır.

45. Fen-Ed Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Bulut'a
profesör kadrosuna atanmak için gerekli yeterliği kazandığı halde bu kadroya atanmamaktadır.

46. Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı farklı fakülte ve yüksek okullarda araştırma
görevlisi olarak çalışmakta iken doktora öğrenimini tamamlayan ve bazılan Üniversite senatosunun
kabul ettiği Akademik yükselme Kriterlerine göre yardımcı doçentliğe, bazılan doçentliğe, bazılan
da profesörlüğe atanmak için gereken puanın onlarca katı puana sahip iken, yasa gereği
kendiliğinden sonra eren görevlerine yeniden atanmamak suretiyle son verilen araştırma
görevlilerinin listesi aşağıdadır.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE 33-A MADDESİNE GÖRE ÇALIŞIRKEN
SÖZLEŞMESİ UZATILMA YARAK İLİŞİĞİ KESİLEN Dr. ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

Adı Soyadı

Resul Çekin

Yavuz BAYRAM

Mehmet KARA

Telhat ÖZDOĞAN

Ayda KAYIPMAZ

Sadettin

Haluk SEVİLMİŞ

Ali SEYLAN

Hanife

Erol TERZİ

Murat TAŞ

Yıldıray TOPÇU

Nurhan Halis

Yüksel TERZİ

Bünyamin

Şeyma KURAN

Günseli TURGUT

M. Serkan SOYLU

Mehmet GÜRCAN

Mustafa DÜLDÜL

İclal BULUT

Fakülte

Amasya

Amasya Eğitim

Amasya Eğitim

Amasya Eğitim

Diş Hekimliği

Diş Hekimliği

Diş Hekimliği

Eğitim

Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat

Bölümü

îeden Eğitim

Edebiyat

"izik

-izik

Resim

Fizik

İstatistik

EGmya

Kimya

İstatistik

İstatistik

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Kimya

Fizik

İstatistik

Matematik

Kimya

Durumu

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

ilişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

ilişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi
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22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

37-

Adem ÇALIŞKAN

Ali BOL AT

Ali BULUT

Faüh TOKTAŞ

Metin YILMAZ

Hasan DAM

Levent ALT AŞ

Fikret

Bilal CEMEK

İzzet AKÇA

M. Serhat ODABAŞ

Osman EYÜPOĞLU

Sedat GÖNENER

Uğur tNAN

Nasuhi Akdemir

Soner Gündüzöz

İlahiyat

İlahiyat

İlahiyat

İlahiyat

İlahiyat

İlahiyat

Mühendislik

Samsun Meslek

Ziraat

Ziraat

Ziraat

İlahiyat

Sinop Su Ürünleri

Diş Hekimliği

Fen-Edebiyat

İlahiyat

Türk-lslam Edebiyatı

Tasavvuf

Arap Dili ve Edebiyatı

İslam Felsefesi

İslam Tarihi

Çevre Mühendisliği

Seracılık

Tarımsal Yap. ve

Bitki Koruma

Tarla Bitkileri

Din Sosyolojisi

Kimya

Temel İslam Bilimleri

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi.:

İlişiği Kesildi:

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi.

İlişiği Kesildi

tlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

tlişiği Kesildi

İlişiği Kesildi

Bu araştırma görevlilerinin yeniden atanmamak suretiyle görevlerine son verilmesi
işleminin hukuka uygunluğu hususunda, açılan bazı iptal davaları devam ettiği için bir yorumda
bulunulmamıştır.

Ancak, üniversitenin çeşitli birimlerinde branş dışı öğrettim elemanlarına veya lise.
öğretmenlerine dersler dağıtılırken, üniversitenin yetişmiş insan kaynağının kitlesel bir şekilde
üniversite dışına atması yasa ile verilen yetkinin keyfi kullanıldığını göstermektedir.

Özellikle uzun bir süre doktorasının tamamlamış araştırma görevlilerinin yeniden atanması'
biçiminde uygulama yapılır iken, belirli bir tarihten sonra yasal durum değişmediği halde
uygulamanın kökünden değiştirilmesi dikkat çekmektedir.

Bu uygulama, doktor araştırma görevlileri içinde bir kısmını, diğerlerinin başvurusunu
engelleyecek özel koşullarla yapılan ilanlarla öğretim üyesi kadrosuna yükseltilmesi ve üniversite
yönetiminin kategorik olarak dışladığı doktor araştırma görevlilerinden oluşan özel bir kategori
oluşturulduktan sonra, bu kategorinin tümüyle tasfiye edilmesinin amaçlandığını ortaya
koymaktadır.

Üniversitenin akademik atama ve yükseltilmelerde atama ve yükselme kriterlerini belirli bir
tutarlılık içinde yükseltmesi beklenir iken, belirli zaman dilimleri içinde yükseltildiği, belirli zaman
dilimleri içinde kriterlerin düşürüldüğü, bazen geçmişe yönelik istisnalar oluşturulduğu açık olarak
göze çarpmaktadır.

Uygulama zamana, kişiye ve duruma göre değişmektedir. Bu şekilde yürütülen bir
uygulamanın tutarlı olmasının beklenmesi zaten mümkün değildir. Adamına göre değişen kuralların
üniversite yönetiminin tasarruflarında esas olması gereken adalet duygusunu zayıflattığı ve
üniversitenin saygınlığını da zedelediği düşünülmektedir.

H) Üniversite Yönetimi, Bazı öğretim Üyeleri Yakınlarının Atanmaları ve Uzman
Olmayan öğretim Elemanlarının Atanması Suretiyle Kadrolaşma
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l.Yard. Doç. Dr. Şamil IŞIK (Samsun Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü) 05. 02. 2001 tarihinde ataması yapılan Dr. Işık Katıhal Fiziği
konusunda doktora yapmıştır ve bilimsel çalışmalannın tamamı Fizik alanındadır, Bilgisayar ve
öğretim Teknolojileri Eğitimi ile ilgili bir yayını bulunmamaktadır. Dr. Işık yetiştiği uzmanlık
alanı dışındaki Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümüne Yard. Doç. olarak
atanmıştır. Dr. Işık'ın bilimsel yayınlanm değerlendiren jüri üyeleri: Prof. Dr. Sevim Akyüz, İÜ
Fen Fak. Fizik Bölümü, Prof. Dr. Orhan Büyükgüngör, OMÜ Fen Ed. Fak Fizik Bölümü, Prof. Dr.
Bilal Dindar, OMÜ Eğitim Fakültesi Dekan Vekül Bir sosyal bilimci olan Prof. Dr. Bilal
Dindar'm uzmanlık alanı hem Dr Şamil Işık'ın uzmanlık alanı hem de atanacağı bölüm ile ilgili
değildir.

2. Yard. Doç. Dr. Ufuk ÇORUH (Samsun Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü); 17.12.2002 tarihinde göreve başlayan Dr. Çoruh doktorasını Fizik
alanında yapmıştır. Dr. Çoruh'un atandığı bilim dalıyla (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi) ilgili bir yayını bulunmamaktadır. Jüri üyelerinin oluşumu ve dolayısıyla raporlar
şaibelidir. Çünkü jüri üyelerinden Prof. Dr. Bilal Dindar'm uzmanlık alanı hem Dr. Çoruh'un
uzmanlık alanı hem de atanacağı bölüm ile ilgili değildir. Dolayısıyla Prof. Dr. Dindar etik
kuralları çiğneyerek rapor yazmıştır. Dr. Çoruh'un uzmanlık alanından farklı bir alana
atanması da kadrolaşma amacına yöneliktir.

3. Üniversitenin Farklı Bölümlerinde görevlendirilen çok sayıda akraba ataması
yapıldığı iddiaları mevcuttur. Bunlardan bazıları aşağıdaki tablo da verilmektedir:

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 2000-2005 yılları Arasında Yapılan
Bazı Akraba Atamaları

1

2

3

4

5

6

ÜNİVERSİTE
YÖNETİMİNDE

BULUNAN KİŞİLER
Prof.Dr.Adem Gülel
Eski Rektör yardımcısı,
Amasya Fen Edebiyat Fak.
Dekanı

Prof.Dr.Adem Gülel
Eski Rektör yardımcısı,
Amasya Fen Edebiyat Fak.
Dekanı

Prof. Dr. Kerim Edinsel,
Rektör Danışmanı

Prof.Dr. Bedri Kandemir, Eski
Rektör yardımcısı

Prof.Dr. Ahmet Rıfat Şahin,
Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Banş Diren
Rektör Yardımcısı

ATANANIN MEVCUT
YÖNETİCİYE
YAKINLIĞI

Oğlu Okan Gülel

Akraba Ferda Esin
Gülel

Eşi SemaEngin-
Edinsel

Oğlu Hasan Kandemir

Eşi Şerife Şahin

Eşi Ceyla Diren

ATANDIĞI KADRO

Yardımcı Doçent
Tıp fakültesi kardiyoloji

ABD

Araştırma Görevlisi
Sinop Fen-Edebiyat

Fakültesi İstatistik Bölümü

öğretim Görevlisi
Merzifon Meslek Yüksek

Okulu

Öğretim Görevlisi
Kavak Meslek Yüksek

Okulu
Öğretim görevlisi,

Eğitim Fak. Okul Öncesi
Öğr.

Uzman
Rektörlük
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16

17

18

19

20

21

22

23

Prof. Dr. Mustafa Çolak
OYDEM Müdürü

Prof.Dr. A. Turan Gürkanlı,
Samsun Meslek Yüksekokulu
Müdürü
Prof.Dr. A. Turan Gürkanlı,
Samsun Meslek Yüksekokulu
üdürü

ProfDr. A. Turan Gürkanlı,
Samsun Meslek Yüksekokulu
Müdürü

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı,
Samsun Sağlık Yüksek Okulu
Müdürü

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı,
Samsun Sağlık Yüksek Okulu
Müdürü
Prof.Dr.Hakan Muğlalı
Veteriner Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Osman Zümrüt,
ilahiyat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Osman Zümrüt,
İlahiyat Fakültesi Dekanı

ProfDr. Hülya Köprülü,
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Hülya Köprülü, Diş
Hekimliği Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Zafer Eren,
Amasya Eğitim Fakültesi
Dekanı
Vazım Alkan,
Üniversite genel sekreteri

Cazırtı Alkan,
Üniversite genel sekreteri

Cahit Kurt, Üniversite
Genel sekreter yardımcısı

Cahit Kurt,
jlenel sekreter yardımcısı

Doç.Dr. Tohit Güneş
îafra Meslek Yüksek Okulu
Müdürü

Oğlu Levent Çolak

Oğlu Tolga Gürkanlı

Eşi Nuriye Gürkanlı

Gelini İrem Gürkanlı

1. Kızı Yasemin
Turanlı

2. Kızı Nilgün Turanlı

Eşi Mehtap Muğlalı

Damadı Engin
Çiftçioğlu

Kızı Müjgan Çiftçioğlu

Eşi Ercan Köprülü

Oğlu Onur Köprülü

Eşi Banu Eren

Oğlu Bora Alkan

Gelini Işıl Alkan

Oğlu Murat Kurt

Selini Nur Olcay
Kurt

îşi Handan Güneş

Rektörlük Yapı İşleri
Dairesi Başkanlığı

Araştırma Görevlisi
Fen Edebiyat Fak. Biyoloji

Böl.

Daire Başkanı,
öğrenci İşleri

Yüksek Lisans,
Fen Edebiyat Fak. Biyoloji

Böl.
Okutman,

Ortak dersler

Okutman,
İngilizce

Yardımcı Doçent
Diş Hek. Fak. Ağız Diş.Çene

Hast.

Yardımcı Doçent,
Tıp fakültesi Anatomi ABD

Doktora öğrencisi,
Tıp Fak-Halk Sağlığı ABD

Öğretim Görevlisi
Veteriner Fakültesi

Araştırma Görevlisi
İktisadi İdari Bil. Fak.

Yardımcı Doçent,
Fen-Ede. Fak. Biyoloji Böl..

öğretim Görevlisi,
Terme Meslek Yüksek

Okulu

Araştırma Görevlisi
İktisadi İdari Bil. Fak

Yardımcı Doçent,
Diş Hekim. Fak. Protez ABD

öğretim görevlisi

Öğretim Görevlisi
Eğitim Fakültesi
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Doç.Dr. Tohit Güneş
Bafra Meslek Yüksek Okulu
Müdürü

Prof. Dr. İsmet Şenel,
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İsmet Şenel,
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Yrd.Doç.Dr. Şinasi Saraç,
Diş Hek. Fak. Protez ABD
Bask.
Prof.Dr. Kutman Ersanlı,
Eğitim Fak. Eğitim Bil. Bölümü
Başkanı
Prof.Dr. Kutman Ersanlı,
Eğitim Fak. Eğitim Bil. Bölümü
Başkanı

Prof.Dr.Şaban Sarıkaya
Tıp fakültesi Dekan yardımcısı

Doç.Dr. Ahmet Karacalar
Tıp Fakültesi Plastik cerrahi

ABD
Prof.Dr. Arif Gönülol
Fen Edebiyat Fak. Biy. Bölüm
Başkanı
Prof.Dr. Muhlise Alvur,
Tıp Fakültesi TTB Bölüm
Bask.
Prof.Dr. Zeki Acar,
Ziraat Fakültesi Dekan
Yardımcısı
ve Fen Bilimleri Enstitüsü
Müdür Yard.
ProfDr. Arif Kökçü
Tıp Fak. Kadın Doğum ABD
Başkanı

Doç.Dr. Hasan Bolat,
OYDEM Müdürü

Doç.Dr.TamerTürk
Diş Hek.Fak.Ortodonti ABD

Başkanı

Prof.Dr. Musa Onar,
Tıp fakültesi Nöroloji ABD
Başkanı ve Diş Hek. Fak.
Yönetim Kurulu Üyesi

Abisi Oktay Güneş

Yeğeni Emel Şenel

Yeğeni Evrim Şenel

Eşi Duygu Saraç

Oğlu Ercüment Ersanlı

Gelini Ceylan Ersanlı

Kardeşi Adnan
Sarıkaya

Eşi Serap
Karacalar

Oğlu Emrah
Gönülol

Kızı Bilge Gürsel

Baldızı Eda Turgut

Kızı Deniz Kökçü

Eşi Mualla Bolat

Eşi Selma Elekdağ-
Türk

Yeğeni Mahmut
Sümer

öğretim Görevlisi
Eğitim Fakültesi

Araştırma Görevlisi,
Ordu Fen Ede. Fak. Biyoloji

Böl.

Araştırma Görevlisi,
Amasya Fen Ede. Fak.

Kimya Böl.

Yardımcı Doçent,
Diş Hek. Fak. Protez ABD

Araştırma görevlisi
Eğitim Fakültesi

Araştırma görevlisi
Eğitim Fakültesi İngilizce

Yardımcı Doçent
Amasya Fen Edb. Fak. Biy.

Böl
Yardımcı Doçent,

Tıp Fak. Anestezi Bölümü

Araştırma görevlisi
Diş Hekimliği Fak. Çene

Cerrahisi

Yardımcı Doçent
Tıp Fak. Radyasyon

Onkoloji.

Araştırma Görevlisi,
Fen Edebiyat Fak. Biyoloji

Böl.

Doktora öğrencisi,
Diş Hekimliği fakültesi

Yardımcı Doçent,
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi

Öğr.

Yardımcı Doçent,.
Diş Hek.fak Ortodonti ABD

Yardımcı Doçent,
Diş Hek. Fak. Ağız Diş Çene

Has.
Diş Hek. Fak. Dekan

Yardımcısı
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Yard. Doç. Dr. Mahmut Sümer
Diş Hek. Fak. Dekan
Yardımcısı
YrdDoç.Dr. Şamil Işık,
Çarşamba MSYO Müdür
yardımcısı
Doç.Dr. Hüseyin Kalkan
Eğitim Fak.Fen Bilimleri
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Mehmet Apan,
Üni. Araştırma Fonu Yön.
Kur. Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Aydın Kaptan,
GSE MUd ve
Eğitim Fak.Güzel San. Bölüm
BşltYrd
Yrd.Doç.Dr. Aydın Kaptan,
GSE Müd ve
Eğitim Fak.Güzel San. Bölüm
Bşk.Yrd
Yrd.Doç.Dr. Emine Dıraman,
Biyoloji Bölüm Başkan
Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Şafak Apaydın
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi
ABD Bask.

Necla Kalanlar
OMÜ Rektörlüğünde Şef

Prof.Dr.Turgut Karacan
Eğitim Fak. Türkçe Bölüm
Başkanı
Yrd.Doç.Dr.Cihat Erdönmez
Mesudiye Meslek Yük. Okulu
Müdürü

Yrd.Doç.Dr. Osman Güngör
Eğitim Fak. Güzel Sanat.Böl

Yrd.Doç.Dr. Osman Güngör
Eğitim Fak. Güzel Sanat.Böl

Yrd.Doç.Dr. Osman Güngör
Eğitim Fak. Güzel Sanat.Böl

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Aydın,
Tıp Fakültesi

frd.Doç.Dr.Kazim Ermiş,
:en Edebiyat Biyoloji Bölümü

Eşi Pınar Sümer

Eşi (Jeolog)
Nurdan (Yavuz) Işık

Yeğeni Selami
Kalkan

Oğlu Mustafa Apan

Oğlu Yakup Ata
Kaptan

Gelini Serpil Kaptan

Eşi 1. Tekin
Dıraman

Eşi Zeki Apaydın

Eşi Selim Kalanlar

Eşi Çınar Karacan

Eşi Müge Erdönmez

Oğlu Bülent Güngör

Oğlu Levent Güngör

Selini tnci Güngör

Eşi Birsen Aydın

3ğlu Egemen Ermiş

Yardımcı Doçent
Diş Hek. Fak. Oral Diagnoz

ve Rad.
Yardımcı Doçent,

Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl.

Araştırma görevlisi
Eğitim fakültesi aynı bölüm

Öğretim görevlisi,
Terme Meslek Yüksek

Okulu
Yardımcı Doçent,
Eğitim Fakültesi

Öğretim Görevlisi
SMYO

Okutman
OYDEM

Yardımcı Doçent
Eğitim Fakültesi

Öğretim Görevlisi
Terme Meslek Yüksekokulu

Geçici işçi olarak alınıp
öğrenci islerinde

çalıştırılıyor

Yardımcı Doçent
Mesudiye Meslek

Yüksekokulu

Yardımcı Doçent
Tıp Fak-Genel Cerrahi ABD

Yardımcı Doçent,
Tıp Fak.Nöroloji ABD

Yardımcı Doçent,
Tıp Fak. Göz ABD

Yardımcı Doçent
Fen Edebiyat Fakültesi

Öğretim Görevlisi,
Yaşar Doğu Bed. Egi Spor Y

O
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55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

76

Yrd.Doç.Dr.Tunç Fışkın
Tıp Fakültesi Pediatri ABD

Öğretim Görevlisi Işıl Akbayır
Eğitim Fakültesi

Öğr.Gör.Nihat Şenyurt
Eğitim Fakültesi Fakülte
Sekreterliği

Yrd.Doç.Dr. Burak Taneler
Tıp Fakültesi öğretim üyesi

Yrd. Doç. Dr. İrfan Şenlik
Samsun Meslek Y.O. Müdür

Yardımcısı

Yrd. Doç.Dr. Ahmet U. Güler,
Diş Hekimliği Fakültesi Protez
ABD

Yrd.Doç.Dr. Sinan Atmaca
Tıp Fakültesi KBB Anabilim
Dalı

Yrd:doç.Dr. Fevzi (Canbaz)
Tosun Tıp fakültesi Nükleer Tıp
Anabilim dalı

Yrd.Doç.Dr.Cevat Nisbet
Veteriner Fakültesi Biyokimya

Yrd.Doç.Dr.Umur Sakallıoğlu
Diş Hekimliği Fakültesi
Periodentoloji

Doç.Dr. Yüksel Süllû
Tıp Fakültesi Göz hast. ABD

Yrd.Doç.Dr.Çağatay Karahan
Eğitim Fakültesi Resim-iş
Eğitimi

Yrd.Doç.Dr. Orhan
Karamustafaoğlu Amasya
Eğitim Fak. Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd.Doç.Dr.Gül Fatma Yanın
Veteriner Fakültesi Biyokimya

Yrd.Doç.Dr. Kasım Kıroğlu,
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller

Yrd.Doç.Dr.Murat Fındık
Veteriner Fakültesi Doğum

Yrd.Doç.Dr. M.Erdem Gûltiken
Veteriner Fakültesi Anatomi

Eşi Nuriye Fışkın

Eşi Sıddık Akbayır

Oğlu Özgün Şenyurt

Eşi Berna Tander

Eşi Gülen Şenlik

Eşi Eda Güler

Eşi Ayşegül Atmaca

Eşi Miracı Tosun

Eşi Özlem Nisbet

Eşi Elif Eser
Sakallıoğlu

Eşi Yurdanur Süllü

Eşi Can Karahan

Eşi
Sevilay
Karamustafaoğlu
Eşi Murat Yarım

Eşi Esra Kıroğlu

Eşi Arzu Fındık

Eşi Nilgün Gûltiken

Yardımcı Doçent
Tıp Fak. Enfek. Hastalıkları

Öğretim Görevlisi
Eğitim Fakültesi

Araştırma görevlisi
Diş Hekimliği Fak. Çene

Cerrahisi

Yardımcı Doçent
Tıp Fakültesi Fizik Tedavi

ABD

Okutman

Araştırma Görevlisi
Diş Hekimliği fakültesi

Yardımcı Doçent
Tıp Fak. Dahiliye
(Endokronoloji)
Yardımcı Doçent

Tıp Fak. Kadın Doğum ABD

Yardımcı Doçent
Veteriner Fakültesi Cerrahi

Yardımcı Doçent
Diş Hekimliği Fak.

Periodentoloji
Yardımcı Doçent

Tıp Fakültesi Patoloji ABD

Yardımcı Doçent
Eğitim Fakültesi Müzik

Eğitimi

Yardımcı Doçent
Amasya Eğitim Fak. Fen Bil.

Eğiti.
Yardımcı Doçent

Veteriner Fakültesi Patoloji

Uzman
Rektörlük

Yardımcı Doçent
Veteriner Fakültesi

Mikrobiyoloji

Yardımcı Doçent
Veteriner Fakültesi Doğum
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71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

Yrd.Doç.Dr.Mahmut Sümer
Diş Hek.Fak. Ağız Diş Çene
Hast.
Doç.Dr.Tolga Güvenç
Veteriner Fakültesi Patoloji

Yrd.Doç.Dr. Murat Kabak
Veteriner Fakültesi Anatomi

Yrd.Doç.Dr.Eylem Gündüz,
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Y.Doç.Dr. Türkay Yalın,
OMÜ Vakfı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Evren,
Müh. Fak. Eski Dekan
Yardımcısı
Doç. Dr. Turan Koyuncu,
Ziraat Fakültesi öğretim Üyesi

Doç. Dr. Sebahat Sullivan,
Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl.
öğr. Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ufuk Çoruh
Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü

Prof. Dr. Süleyman Çelik
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Zülal (Atlı)
Şekeroğlu
Ordu Fen Edebiyat Fak.
Biyoloji Bölüm
Yrd. Doç Dr. Mustafa Ulutaş
Müh. Fak Bilgisayar Müh
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Yüksel Çırak
Eğitim Fak. Eğitim Bilim. Böl.
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. ldris Yücel
Tıp Fakültesi tç Hast. ABD
Başkanı
Hüsnü Alagil
Oöner Sermaye İşletme
Müdürü

Eşi Pınar Sümer

Eşi Dilek Güvenç

Eşi Pınar Kabak

Eşi islam Gündüz

Akrabası
Selçuk Karamustafa

Eşi Sevil Evren

Eşi Sevim Koyuncu

Eşi Greg Sullivan

Eşi Semra Çoruh

Yeğeni özenYaylagül

Eşi Vedat Şekeroğlu

Eşi Güzin Ulutaş

Eşi Gönül Çırak

Kızı Özge Arslan

Oğlu Fikret Alagil

Yardımcı Doçent
Diş Hek. Fakültesi Oral

Diagnoz
Araştırma Görevlisi

Veteriner Fakültesi Fizyoloji

Araştırma Görevlisi
Veteriner Fak.Histoloji

Doçent
Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji
OMKAN

İşletme Müdürü

Öğretim Görevlisi
Terme MYO

Öğretim Görevlisi
Samsun SYO Müd. Yrd.

Okutman
OYDEM Kendisi dil bilimci

değil. Avustralyalı.

Yardımcı Doçent
Müh. Fak. Çevre Müh.

Bölümü
Yardımcı Doçent

Fen Edebiyat Fak. Edebiyat
Bölümü

Araştırma Görevlisi
Ordu. Fen. Ede. Fak.

Biyoloji Böl.

Araştırma Görevlisi
Mühendisli Fak. Bilgisayar

Müh.
Araştırma Görevlisi

Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri
Bölümü

Gıda Mühendisliği
Sağlık Kültür Daire

Başkanlığı
Öğretim Görevlisi

Sinop Su Ürünleri Fakültesi
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86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

Prof. Dr. Veysel Kartal
Ortak Dersler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Kuddusi Cengiz
Tıp Fakültesi Dahiliye ABD.
Üniversiteler arası Kurul Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Umut Tunga
Diş Hek. Fak. Diş Hastalıkları
ve Tedavisi

Turgut inan
Diş Hek. Fak. Sekreteri

Yrd. Doç.Dr. Fikret Yılmaz
Diş Hek. Fak. Dekan Yrd.

Ahmet Yazıcı
Diş Hek. Fak. Personel Memuru

Faruk Kutlu
Diş Hek. Fak. Ayniyat Saymanı

M. Yavuz Erler
Fen-Edebiyat Fak. Dekan
Yardımcısı

Prof. Dr. Gülfem Bakan
Çevre Mühendisliği

Mehmet Atlı
tdari Mali İşler Daire Bşk.

Mehmet Atlı jdari Mali İşler
Daire Bşk.

Ömer Durmuşoğlu; Hastane
Müdürü

Muzaffer Toprak
Sağlık Kültür Daire Bşk.

Kızı Seher Kartal

Oğlu İnanç Cengiz

Eşi Sibel Tunga

Kızı Yasemin İnan

Kuzeni Ümit Önen

Kardeşi Suat Yazıcı

Esi Aliye Kutlu

Kardeşi

Eşi

Kızı Işıl Atlı

Eşi

Oğlu Onur
Durmuşoğlu

Kızı Pelin Toprak

Geçici İşçi (Sekreter)
Tıp Fakültesi

Araştırma Görevlisi
Diş Hekimliği Fakültesi
Periyodontoloji ABD.

Uzman
Rektörlük Uluslar arası İliş.

Birimi

Özel şirket elemanı
kadrosunda fakat

Diş. Hek. Hasta Kabulde
Çalışıyor

özel şirket elemanı
kadrosunda fakat Diş. Hek.

Diş Hastalıkları ABD.
Sekreteri

Özel şirket elemanı
kadrosunda fakat
Diş. Hek. Röntgen

Bölümünde çalışıyor

Özel şirket elemanı
kadrosunda fakat

Diş. Hek. Periyodontoloji
ABD. Sekreteri

Sağlık Kültür Daire Bask.
Memur

Yapı işleri Daire Bask.
Mimar

Ortak Dersler
Okutman

Tıp Fak. Bilgi İşlem
Memur

Uzman
Rektörlük

Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji
Böl.

Araştırma Görevlisi
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Kızi Selin Toprak Bilgi İşlem Dairesi
Memur

I) Uzman ve Öğretim Görevlisi Kadrolarının Kullanımı

I-. Uzman Kadrolarının Kullanımı

1.Konuya İlişkin Mevzuat

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesinde; uzmanların, öğretimle
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle
labaratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim
yardımcıları olduğu; uzmanların atanmaları veya sözleşme ile görevlendirilmelerinin, ilgili yönetim
kurullarının görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, rektörlüğe bağlı
enstitü ve yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerisi ve
rektörün onayı ile en çok iki yıl için yapılacağı, atama süresi sonunda görevlerinin kendiliğinden
sona ereceği, bunların yeniden atanmalarının mümkün olduğu, bu taktirde ilk atama usulünün
uygulanacağı, üçüncü defa atamadan sonra sürekli olarak atanabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Öte yandan; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına verilen 09.02.1996 tarih ve B.07.0.BMK.0.15-115823-184
sayılı görüş yazısında; uzmanların, labaratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama
alanlarında özel bilgisine veya uzmanlığına ihtiyaç duyulan ve öğretimle doğrudan veya dolaylı
olarak ilgilenenler olduğu, ihtiyaç duyulan alanlarda özel bilgisinin veya uzmanlığının yaptığı
somut çalışmaları ile kanıtlanmasının veya belirtilen alanlarda görev alabilecek nitelikleri haiz en
az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olmalarının gerektiği; diğer yandan yüksekokul mezunu olup
akademik uzman kadrolarına atanacakların görmüş oldukları yükseköğrenimin ise en az 4 yıl süreli
ve atanacakları uzmanlık alanıyla ilgili bir yükseköğrenim olması gerektiği, başka bir ifadeyle,
bitirdikleri yüksekokulda görmüş oldukları eğitim ve öğretim ile ilgili olmayan alandaki bir
uzmanlık kadrosuna salt yüksekokul mezunu olmak nedeniyle atama yapılmasının da mümkün
olmadığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.12.1994 tarih ve B.O3.O.APK.0.OO.0O. 04/09-
17695.29293 sayılı yazısında belirtilen ve Bakanlıkça da paylaşılan görüş doğrultusunda akademik
uzmanlık kadrosuna atanacak kişilerin, atanacaktan uzmanlık kadrosunun faaliyet alanıyla ilgili
yükseköğrenim görmüş olmalarının ve o alanda bilgi ve deneyime sahip olmalarının gerektiği;
ayrıca, 657 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan personelin anılan Kanunun 36 ncı maddesinde
belirtilen sınıflar itibariyle ayrıldığı, şube müdürlüğü, maaş tahakkuk işleriyle ilgili şeflik, tedavi
giderlerinin tahakkuku ile görevli memurluk, yemekhanenin işletilmesi ile ilgili müdürlük, sivil
savunma uzmanlığı gibi görevler ile daha ziyade idari kadrolara yardımcı olmak üzere görev
yapmak durumunda olan personel için üniversitelerde 657 sayılı Kanuna tabi kadrolar ihdas
edildiSi. özlük hakları anılan Kanuna göre belirlenen bir kadro görevini yürütmek amacıyla, 2547
sayılı Kanun ile görev alanı belirlenen uzman kadrolarının ihdas edilmiş olduğunun düşünülmesinin
ve uzman atanmasının gerek 657 sayılı Kanuna gerekse 2547 sayılı Kanuna göre mümkün olmadığı
belirtilmiştir.

Bu hükümlere göre;
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- Uzmanların; öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi ve
uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle labaratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer
uygulama alanlarında görevlendirmesi,

Uzman olarak atanacak kişilerin 4 yıllık yükseköğretim mezunu olması ve bitirmiş oldukları
öğretimin de uzmanlık kadrosunun faaliyet alanı ile ilgili bir öğretim olması,

- Uzman kadrosunun 2547 sayılı YükseköSretim Kanununda hükme bağlanmış akademik bir
kadro olması sebebiyle özlük hakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevler
için uzman atanmaması

gerekmektedir.

1.2. Yapılan Tespitler

Ali Nezih BAŞDURAK

Mezuniyet: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Atama Tarihi: 14.09.2001
Görev Yaptığı Birim: Rektörlük/Bilişim Üst Birimi

Uzman Ali Nezih BAŞDURAK'ın görev yaptığı birim akademik bir birim olmadığı gibi,
söz konusu uzmanın almış olduğu eğitim de bu birimin faaliyet konusu ile ilgili değildir.

Barış ALKUR

Mezuniyet: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü
Atama Tarihi: 02.09.2002
Görev Yaptığı Birim: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı
Fiilen Yaptığı tş: Mimar

Uzman Barış ALKUR, bu kadroya atanmadan önce (16.06.2002 tarihinden 02.09.2002
tarihine kadar) geçici işçi statüsünde mimar olarak görev yapmıştır.

Anılan kişi, halen Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelerin idari bir birimi
olarak öngörülen Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında görev yapmaktadır.

Ceyla DİREN

Mezuniyet: İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi
Atama Tarihi: 17.09.2002
Görev Yaptığı Birim: 2547 sayılı Kanunun 13-b-4 üncü maddesi uyarınca Ondokuz Mayıs

Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde görev yapmaktadır.

Uzman Ceyla DİREN'nin görev yaptığı birim akademik bir birim olmadığı gibi, almış
olduğu eğitim açısından da labaratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama
alanlarında uzman olarak görev yapmasına imkan bulunmamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 325 —

Ayrıca, anılan uzman Prof. Dr. Barış DtREN'in eşidir. Prof. Dr. Banş DİREN halen Rektör
Yardımcısı olarak görev ifa etmektedir.

Erban Burak PANCAR

Mezuniyet: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü
Atama Tarihi: 23.09.2005
Görev Yaptığı Birim: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Uzman Erhan Burak PANCAR, bu kadroya atanmadan önce Yapı İşleri Teknik Daire
Başkanlığında geçici işçi statüsünde görev yapmıştır.

Anılan kişi, halen Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelerin idari bir birimi
olarak öngörülen Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında görev yapmaktadır.

Esra Ayşe DÖNKAL

Mezuniyet: Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı
Bölümü

Atama Tarihi: 21.09.2001
Görev Yaptığı Birim: Rektörlük/Etkinlikler ve Organizasyonlar Ofisi

Uzman Esra Ayşe DÖNKAL'ın görev yaptığı birim akademik bir birim olmadığı gibi, söz
konusu uzmanın almış olduğu eğitim de bu birimin faaliyet konusu ile ilgili değildir.

Esra DERLE

Mezuniyet: Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümü

Atama Tarihi: 16.08.2004
Görev Yaptığı Birim: Rektörlük/Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uzman Esra DERLE'nin görev yaptığı birim akademik bir birim olmadığı gibi, almış
olduğu eğitim açısından da labaratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama
alanlarında uzman olarak görev yapmasına imkan bulunmamaktadır.

Gaibin ÖZKAN

Mezuniyet: Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye
Bölümü (ikinci Öğretim)

Atama Tarihi: 23.09.2005
Görev Yaptığı Birim: Şehir Polikliniği

Uzman Gülbin ÖZKAN, dilekçesinde OMÜ Çocuk Hastanesi Basın ve Halkla İlişkiler
Ofisinde uzman olarak çalıştığını ifade etmiştir.

Anılan uzmanın görev yaptığı birim akademik bir birim olmadığı gibi, almış olduğu eğitim
açısından da labaratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında uzman
olarak görev yapmasına imkan bulunmamaktadır.
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Güncem KURT (BAYDAR)

Mezuniyet: Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Atama Tarihi: 22.11.2001
Görev Yaptığı Birim: Rektörlük/Sürekli Eğitim Merkezi

Uzman Güncem KURT'un görev yaptığı birim akademik bir birim olmadığı gibi, almış
olduğu eğitim açısından da labaratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama
alanlarında uzman olarak görev yapmasına imkan bulunmamaktadır.

Hakan BAŞ

Mezuniyet: Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Atama Tarihi: 12.04.2004
Görev Yaptığı Birim: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Uzman Hakan BAŞ bu kadroya atanmadan önce Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında
geçici işçi olarak istihdam edilmiştir.

Anılan kişi, halen Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelerin idari bir birimi
olarak öngörülen Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında görev yapmaktadır.

Hüseyin KARA

Mezuniyet: Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği
Bölümü

Atama Tarihi: 21.03.2003
Görev Yaptığı Birim: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Uzman Hüseyin KARA, bu kadroya atanmadan önce geçici işçi statüsünde görev yapmıştır.

Anılan kişi, halen Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelerin idari bir birimi
olarak öngörülen Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında görev yapmaktadır.

İrade GÜNGÖR

Mezuniyet: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi öğretmenliği Bölümü
Atama Tarihi: 24.12.2002
Görev Yaptığı Birim: Anaokulu

İrade GÜNGÖR uzman olarak atanmadan önce OMÜ Anaokulunda geçici işçi statüsünde
Müdür Yardımcısı olarak çalıştığım özgeçmişinde belirtmiştir.
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Anılan kişinin görev yaptığı birim akademik bir birim olmadığı gibi, almış olduğu eğitim
açısından da labaratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında uzman
olarak görev yapmasına imkan bulunmamaktadır.

Mehmet Emin PASİN

Mezuniyet: İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümü
Atama Tarihi: 03.10.2001
Görev Yaptığı Birim: Rektörlük/Kaynak Yaratma-Finans

Mehmet Emin PASİN, uzman olarak atanmadan önce Yapı Kredi Bankasından emekli
olmuştur.

Anılan kişinin görev yaptığı birim akademik bir birim olmadığı gibi, almış olduğu eğitim
açısından da labaratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında uzman
olarak görev yapmasına imkan bulunmamaktadır.

Nazım KARADAĞ:

Mezuniyet: 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
Atama Tarihi: 23.09.2005
Görev Yaptığı Birim: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Uzman Nazım KARADAĞ, bu kadroya atanmadan önce Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
geçici işçi statüsünde görev yapmıştır.

Anılan kişi, halen Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelerin idari bir birimi
olarak öngörülen Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapmaktadır.

Necla KALANLAR

Mezuniyet: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Atanma Tarihi: 16.10.2000
Görev Yaptığı Birim: Personel Daire Başkanlığı

Uzman Necla KALANLAR, bu kadroya atanmadan önce Personel Daire Başkanlığında
memur olarak görev yapmıştır.

Anılan kişi, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı
Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelerin idari bir birimi olarak
öngörülen Personel Daire Başkanlığında görev yapmaktadır.

Söz konusu uzman, halen personel daire başkan yardımcısı (Genel Kadro ve Usulü
Hakkında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede böyle bir kadro öngörülmemiştir) görevini
yürütmektedir.

İlgilinin eşi Selim KALANLAR eski Personel Daire Başkanı olup, 20.11.2002 tarihinde
OMÜ Ayancık Meslek Yüksekokuluna Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır.
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OnurDURMUŞOĞLU

Mezuniyet: 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Teknolojileri Bölümü
Atanma Tarihi: 23.09.2005
Görev Yaptığı Birim: Şehir Polikliniği

Uzman Onur DURMUŞOöLU, bu kadroya atanmadan önce OMÜ Sağlık, Uygulama ve
Araştırma Merkezinde geçici işçi statüsünde görev yapmıştır.

Anılan kişinin görev yaptığı birim akademik bir birim değildir.

İlgili, hastane satınalma işlerine bakan Ömer DURMUŞOĞLU'nun akrabasıdır.

Özge ASLAN

Mezuniyet: 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Atanma Tarihi: 23.09.2005
Görev Yaptığı Birim: Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı

Uzman Özge ASLAN, bu kadroya atanmadan önce Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığında geçici işçi statüsünde gıda mühendisi olarak görev yapmıştır.

Anılan kişi, halen Yükseköğretim Üst Kuruluştan ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelerin idari bir birimi
olarak öngörülen Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığında görev yapmaktadır.

Semiha ÖZATA

Mezuniyet: Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Bölümü
Atanma Tarihi: 09.12.2004
Görev Yaptığı Birim: Rektörlük/Özel Kalem

Uzman Semiha ÖZATA, bu kadroya atanmadan önce Genel Sekreterlikte Şef olarak
çalışmıştır.

Anılan kişi, halen Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelerin idari bir birimi
olarak öngörülen Genel Sekreterlikte (Özel Kalem) görev yapmaktadır.

İlgilinin, söz konusu birimde sekreterlik görevini ifa ettiği düşünülmektedir.

Sibel TUNGA

Mezuniyet: Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı
Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü

Atanma Tarihi: 31.12.2003
Görev Yaptığı Birim: Rektörlük/Uluslararası İlişkiler
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Uzman Sibel TUNGA'nın görev yaptığı birim akademik bir birim olmadığı gibi, almış
olduğu eğitim açısından da labaratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama
alanlarında uzman olarak görev yapmasına imkan bulunmamaktadır.

Ali Soner GÜMÜŞ

Mezuniyet: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü
Atanma Tarihi: 15.04.2004
Görev Yaptığı Birim: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Uzman Ali Soner GÜMÜŞ, bu kadroya atanmadan önce Yapı İşleri Teknik Daire
Başkanlığında geçici işçi statüsünde makine mühendisi olarak görev yapmıştır.

Anılan kişi, halen Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelerin idari bir birimi
olarak öngörülen Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında görev ifa etmektedir.

Suat ÖNEN

Mezuniyet: Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İş idaresi Bölümü
Atanma Tarihi: 16.10.2004
Görev Yapüğı Birim: Koruma Güvenlik Müdürlüğü

Uzman Suat ÖNEN, bu kadroya atanmadan önce, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünde Şef kadrosunda görev yapmıştır.

Anılan kişi, halen Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelerin idari bir birimi
olarak öngörülen İdari Mali İşler Daire Başkanlığında (Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü) görev ifa
etmektedir.

Zerrin MISIRLIOĞLU

Mezuniyet: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü
Atanma Tarihi: 08.04.2004
Görev Yapüğı Birim: Rektörlük özel Kalem

Uzman Zerrin MISIRLIOĞLU, bu kadroya atanmadan önce Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığında Şube Müdürü kadrosunda görev yapmıştır.

Anılan kişi, halen Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelerin idari bir birimi
olarak öngörülen Genel Sekreterlikte (özel Kalem) görev yapmaktadır.

İlgilinin, söz konusu birimde sekreterlik görevini ifa ettiği düşünülmektedir.

Ümit SUBAŞI

Mezuniyet: İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi
Atanma Tarihi: 06.09.2001
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Görev Yaptığı Birim: Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

Anılan kişi, halen Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari
Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitelerin idari bir birimi
olarak öngörülen Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında görev yapmaktadır.

13 . Değerlendirme

Uzmanların nasıl atanacağı 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde hükme bağlanmış
olup, bu kadrolara atanmak için sınav şartı aranmamaktadır. Sınavsız olarak bu kadrolara atama
yapılabilme imkanı ise zaman zaman Üniversite Yönetimlerinin bu durumu suiistimal etmesine
sebep olabilmektedir.

Yukarıda yer verilen uzmanlardan bir kısmının Ondokuz Mayıs Üniversitesinde özlük
haklan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre belirlenen kadrolarda çalıştıkları, bir kısmının
ise uzmanlık kadrolarına açıktan atandıkları görülmektedir.

Üniversite içinden uzman kadrolarına naklen atananlar atandıkları tarihten itibaren
labaratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görev ifa etmekten çok bu
unvanla eski görevlerini sürdürmüşlerdir. Bu durum ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetiminin
kamu yararını gözeterek değil çeşitli saiklerle kişilere yüksek maaş ödemesi yapabilmek için uzman
kadrolarını kullandıklarını göstermektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetiminin akademik görev yaptırmaktan ziyade idari görev
ifa ettirmek üzere uzman kadrolarına açıktan atama yapmasının nedeni ise KPSS sınavını berteraf
etmek ve istedikleri kişileri çalıştırmak olarak düşünülmektedir. Bilindiği üzere özlük haklan 657
sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi kadrolara yerleştirme Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav sonucunda yine ÖSYM tarafından
yapılmaktadır. Dolayısıyla idari kadrolara yapılacak atamalarda personelin seçimi hususunda
Üniversitenin takdir yetkisi olmadığı gibi bu kadrolara atanmak isteyen kişilerin de yapılacak
sınavdan yeteli puanı almaları gerekmektedir.

Sonuç itibariyle kamu yararından daha ziyade kişisel menfaatler gözetilerek uzman kadrosu
kullanımlarının Üniversite Yönetimi tarafından suiistimal edildiği düşünülmektedir.

2. Akademik Kadroların ÖzlUk Haklan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi
Kadrolara Sınavsız Atama Yapılması Amacıyla Kullanılması

657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun " Sınav Şartı" başlıklı 50 nci maddesinde, Devlet
kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu
sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu, sınavların yapılmasına dair usul ve
esaslar ile sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmet ve görevler ve bunların tabi olacağı esasların
Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir genel yönetmelikle düzenleneceği; "Kurumlann
memur ihtiyaçlarını karşılama şekli" başlıklı 52 nci maddesinde de, kurumlann memur
ihtiyaçlarının yayınlanan sınav sonuçlarında belirlenen basan sırasına göre ilgili kurumlarca atama
yapılmak suretiyle karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin;
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"Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde; bu Yönetmeliğin amacının, ilk defa kamu hizmeti ve
görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi
tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel
ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek olduğu,

"Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin (b) bendinde; (B) grubu kadroların, kadroları 190 sayılı
kanun hükmünde kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara
bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıklan, il özel idareleri
ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurduğu birlikler ile bunlara bağlı döner
sermayeli
kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında,
ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar için yapılacak
işlem ve sınavları kapsadığı,

"İstisnalar" başlıklı 3 üncü maddesinde; Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli
istihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının bakanlık Teftiş kurulları,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş kurulları ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun değişik 1 inci maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni Orkestraları ve
Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçılarının bu Yönetmeliğin kapsamı dışında olduğu,

"Yerleştirme" başlıklı 23 üncü maddesinde; adayların, ÖSYM tarafından (B) grubu
kadrolara; KPSS puanlan, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle
yerleştirileceği, yerleştirme yapılmasından sonra kamu kurum ve kuruluşlarının açıktan atama izni
alınmış boş kadrolarına, acil ve zorunlu hallerde gerekli nitelikleri taşıyan adaylar arasından
personel yerleştirilmesi amacıyla, bu kadrolar ilan edilmeden yerleştirme yapılmasının ÖSYM'den
talep edebileceği, bu durumda ÖSYM'nin en yüksek puan almış adaydan başlayarak yerleştirme
yapacağı,

hükümlerine yer verilmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin yürürlükten kaldırdığı 30.01.1986 tarih ve 19004 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak
Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinde de ilk defa Devlet
memurluğuna atanacakların seçimi maksadıyla uygulanacak sınavlarla ilgili usul ve esaslar ile
sınava tabi tutulmadan girilebilecek hizmetler ve bunların tabi olacağı esaslar hakkında
açıklamalara yer verilmiştir

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların Bir Kurumdan Diğerine
Nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde; memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların
muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde
derece yükseltmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri
sınıftan bir kadroya nakillerinin mümkün olduğu; kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere
atanabilmeleri için atanacaktan kadro dereceleri ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3
dereceden çok olmamasının ve memurun isteğinin şart olduğu; aşağı dereceye atananların 68 inci
maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelere tekrar atanmalarının caiz olduğu;
kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademelerinin genel
hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri sürelerin (kesenek
ve karşılık farklanmn kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul
etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirileceği; 13.12.1960 tarihli ve
160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (08.06.1984 gün ve 217 sayılı KHK'nin 2 nci maddesi)
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kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki
hükümlerin uygulanacağı, aynı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657
sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş
derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine
yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edileceği hükme
bağlanmıştır.

24.03.1995 tarihli Devlet Personel Başkanlığı görüşünde de 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununa tabi olarak görev yapan akademik personelin 657 sayılı Devlet Memur lan Kanuna tabi
bir kadroya naklen atanmasının mümkün olduğuna yer verilmiştir. Bu görüşte özetle; 217 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren üniversitelerdeki akademik personelin 657 sayılı
Kanun kapsamına tabi kurumlara naklen atanabileceklerinin düşünüldüğü, ancak, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun değişik 33 üncü maddesinin (a) fıkrasında; "Araştırma görevlileri,
yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili
organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim veya
anasanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm başkanı, dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar
müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl
süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer." şeklinde yer alan
hükümle, 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki "adaylık süresi içinde aday
memurun başka kurumlara nakli yapılamaz" hükmü uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına
atananların, azami adaylık süresi kadar üniversitede görevde bulunmaları kaydıyla 657 sayılı
Kanuna tabi kurumlara aynı Kanunun 74 üncü maddesine göre naklen atamalarının mümkün
bulunduğu belirtilmiştir. Söz konusu görüşün, 2547 sayılı Kanunda belirtilmiş akademik kadrolara
süreli olarak atanabilecek durumunda olan diğer öğretim elemanları hakkında da muteber olduğu
anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan yıllan bütçe kanunları, Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Talimatları, Devlet
Personel Başkanlığı Tebliğleri ve Başbakanlık Genelgeleri ile de ilgili mercilerden izin alınması
gibi kadroların kullanımı, çeşitli prosedürlere tabi tutulmuş bulunmaktadır.

Bu hükümler göre;

- Üniversitelerin özlük haklan 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi kadrolara
açıktan atama yapabilmesi için yıllan bütçe kanunları ve/veya Maliye Bakanlığı Bütçe
Uygulama Talimattan ve/veya Başbakanlık Genelgeleri ve/veya Devlet Personel
Başkanlığı Tebliğlerinin öngörmüş olduğu prosedürleri yerine getirmesi,

- Açıktan atama yapılacak kişilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından yapılmış olan merkezi sınava girmiş olmaları,

- ÖSYM tarafından bu kadrolara yerleştirmenin yapılması

gerekmektedir.

öte yandan, Devlet Personel Başkanlığının görüşü uyarınca 2547 sayılı Kanuna tabi olarak
görev yapan akademik personelin bu kadrolarda asgari iki yıl süre ile çalışmalan şartıyla 657 sayılı
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Kanuna tabi kadrolara aynı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü gereğince atanmaları mümkün
bulunmaktadır.

Üniversitenin akademik ve idari kadrolarına yapılan atamaların incelenmesi neticesinde;
Devlet memuru olarak açıktan atama yapılabilmesi için gerekli olan hükümlerinden kaçınmak
amacıyla aşağıda belirtilen kişilerin öncelikle akademik kadrolara atandıktan, kısa bir süre sonra ise
ilgililerin 657 sayılı Kanuna tabi kadrolara nakledildikleri tespit edilmiştir.

Ad-Soyad
Ayşe ERONAT
Nuri ARSLAN

Erhan TİRYAKt
Serkan KANBUR
Fatma Yıldız İŞIK

Seyit Sadun ZENGİN
Özgür BİLGİCİ

Atama Yapılan
Akademik Kadro

Uzman
Öğretim Görevlisi
Uzman
Uzman
Uzman
O&rctim Görevlisi
Uzman
Öğretim Görevlisi
Uzman

Atama Tarihi
12.10.2000
27.07.2001
22.11.2001
20.12.2001
28.12.2001
26.12.2001
0208.2002
02.12.2002
31.12.2003

Naklen Atama Yapılan
İdari Kadro

Fakülte Sekreteri
Avukat

Avukat
Mühendis

Mimar

Mühendis
Avukat

Alama Tarim
24.12.2001
18.012002

01.07.2002
21.10.2002
21.10.2002

20.03.2003
27.12.2004

Aynca, söz konusu naklen atama işlemlerinin, Devlet Personel Başkanlığı görüşünde
belirtilen akademik kadrolarda asgari iki yıl görev yapma koşuluna da aykırılık teşkil ettiği
görülmüştür.

Bilindiği üzere uzman, öğretim görevlisi, okutman ve eğitim-öğretim planlamacısı
kadrolarına yapılacak atamalarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda herhangi bir sınav şartı
bulunmamakta, söz konusu kadrolara atanacak kişilerin seçiminde Üniversitelere belirli sınırlar
içerisinde takdir yetkisi verilmektedir. Üniversitelerin bu yetkilerini kamu yaran, adalet, şeffaflık,
bilimsel etik, bilimsel yeterlilik vb. ilkeleri gözeterek kullanmaları ise sosyal bir hukuk devleti
kültürünün yerleşmesi açısından gereklidir.

Uzman, öğretim görevlisi, okutman ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarından bir
kısmının anılan kriterler gözetilmeksizin sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen
sınav şartım bertaraf etmek için kullamlması, Üniversite yönetimlerine yasalarla verilen yetkilerin
kötüye kullanılması sonucunu doğurabilecek bir mahiyet taşımaktadır. Aynca, böyle bir uygulama
tarzı kamu yaran ilkesini tesis etmeye çalışan yasaların kişisel yararlar gözetilerek zorlanmasını,
bilimsel etiğe ve bilimsel yeterliliğe uygun bir şekilde kullanılması gereken akademik kadrolann bu
ilkelere aykın bir şekilde kullanılmasını göstermektedir.

Öte yandan, sınavsız bir şekilde atama yapılabilecek akademik kadrolann, özlük haklan 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara sınavsız geçiş amacıyla kullanılması Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi sınavları kazanarak ilk defa Devlet
memurluğuna atanmak için bekleyen kişilerin haklarının gasp edilmesi sonucunu da doğurmaktadır.
Devletin adalet ve eşitlik ilkesini tesis etmesi gerekirken, yine bu ilkelerin Devletin bir parçası olan
Üniversiteler aracılığıyla ihlal edilmesi kamu vicdanında ve haklan gasp edilen kişiler nezdinde
olumlu bir şekilde karşılanmamaktadır.

Sonuç itibariyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetimi sınavsız olarak kullanılması
mümkün bulunan akademik kadroları, yapılacak sınav neticesinde merkezi olarak yerleştirilecek
idari kadrolara geçiş için kullanarak kendilerine tanınmış yetkileri suiistimal etmişlerdir.

3. Kişilere Yüksek Emeklilik Aylığı Tesis Etmek Amacıyla Akademik Kadrolardan
İdari Kadrolara Yapılan Atamalar

Üniversitenin idari ve akademik kadrolarının incelenmesi neticesinde özlük haklan 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolarda çalışan bir kısım personelin 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununa tabi kadrolara atandıktan ve bunların bir süre sonra emekli oldukları
görülmüştür. Söz konusu personele aşağıda yer verilmiştir.
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Ad-Soyad
Abdulkadır ŞEN
Rasim Yasar TARAKÇI
Nihat AYDIN
Hüseyin GÜZEL

Bulunduğu Kadro Unvanı

Şube Müdürü
Teknisyen
Sivil Savunma Uzmanı
Daire Başkanı

Naklen Atama Yapılan
Akademik Kadro

Uzman
Öğretim Görevlisi
Uzman
öğretim Görevlisi

Atama Tarihi
16.10 2000
10.11.2000
31.03.2003
15.09.2004

Emeklilik Tarihi
01.03.2002
10.09.2004
19.09.2005
16.01.2006

Raporun "Akademik Kadroların Özlük Hakları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi
Kadrolara Sınavsız Atama Yapılması Amacıyla Kullanılması" başlıklı bölümünde de belirtildiği
üzere uzman, öğretim görevlisi, okutman ve eğiu'm-öğretim planlamacısı kadrolarına 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununa göre sınavsız atama yapılabilmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi söz konusu yetkiyi kamu yararından daha ziyade kişisel
yararları dikkate alarak bir kısım personelin yüksek emeklilik aylığı almasını temin etmek amacıyla
kullandığı düşünülmektedir.

4. Sonuç

2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi, uzman kadrolarına atama yapılacak kişilerin
seçiminde üniversitelere geniş takdir yetkileri tanımaktadır. Bu yetkiler akademik liyakat, bilimsel
etik gibi kriterlere uygun olarak kullanılacağı gibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi uygulamasında da
görüleceği üzere zaman zaman suiistimal edilebilmektedir. Dolayısıyla ilgili maddenin yeniden
düzenlenmesi, uzman kadrolarının kullanımında sınav gibi belirli kriterler getirilmesi uygun
olacaktır.

II. öğretim Görevlisi Kadrolarının Kullanımı

1. Konuya İlişkin Mevzuat

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun "öğretim Görevlileri" başlıklı 31 inci maddesinde;
öğretim görevlilerinin; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim
üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının
eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile
tanınmış kişilerin, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebileceği, öğretim görevlilerinin,
ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde
bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı
ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilecekleri veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti
veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilecekleri, öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlilerinin
en çok iki yıl süre ile atanabilecekleri, bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim
üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden
atanabilecekleri, atanma süresi sonunda görevlerinin kendiliğinden sona ereceği, bunların yeniden
atanmalarının mümkün olduğu, bu takdirde ilk atama usulünün uygulanacağı, konservatuvarlar ile
meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabileceği hükme
bağlanmıştır.

2. Yapılan Tespitler ve Değerlendirme

Komisyonumuz tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 2000 - 2005 tarihleri arasında
öğretim görevlisi kadrolarına yapılan atamalar, atanan kişilerin atandıkları tarihten itibaren
verdikleri dersleri gösteren aylık ders bildirimi formları, bu formların olmaması durumunda ise söz
konusu kişilere ders verdirildiğine ilişkin yönetim kurulu kararlan istenmiştir. Üniversite tarafından
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gönderilen belgelere istinaden öğretim görevlisi kadrolarının kullanımı ile ilgili aşağıdaki tespitler
yapılmıştır.

2.1. Komisyonumuza gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde öğretim görevlisi
kadrolarına ataması yapılan kişilerden bir kısmının aylık ders bildirimi formlarının veya üzerinde
ders bulunduğuna ilişkin yönetim kurulu kararlarının bulunmadığı görülmüş olup bu durum, ilgili
kişilerin üzerinde ders görevi bulunmadığı şeklinde değerlendirilmiştir. Söz konusu öğretim
görevlilerine ilişkin bilgilere ömek mahiyetinde aşağıda yer verilmiştir.

Adı-Soyadı

Yasemin Yüce TAR

NevresKAYA

Cem K1LIÇOGLU

1. Haltım ÇOBANOGLU
Okan Murat OZTÜRK

Zeynep SAĞLAM

Fikret ALAGIL

ÖncO Erinç KUZUCU

Erdoğan Karahan

S. Sadun Zengin

Demet ÖNCO

Hüseyin GÜZEL

S. Meltem Acar
BARBAT

Ahmet Ercan
KÖPRÜLÜ

Eğitimi

İstanbul Oni. Siyasal Bilgiler Fak. Kamu
Yönetimi

ODTÜ Sosyal Bilimler Ens. Siyasal

Bilimler ve Kamu Yönetimi

Hacettepe Üni. Edebiyat Fak. Psikoloji

Ondokuz Mayıs Üni. Sos. Bil. Ens.

Eğitimde Psk. Hiz.

İstanbul Üni. Mühendislik Fak. Jeoloji
Müh.

Hacettepe Oni. Fen Fak. İstatistik

Ankara Oni. Fen Fak.

Hacettepe Üni. Sosyal Bil. Ens.
Etnomüzikotoji

Ondokuz Mayıs Üni. Sinop Sağlık
Yüksekokulu

Ondokuz Mayıs Üni. Sinop Su Or. Fak.

Ondokuz Mayıs Üni. Fen Bil. Ens. Su
Ürünleri Yet.

Ege Üni. Beden Eg. ve Spor Yüksekokulu
Beden E*. Spor

TODAİE Sevk ve İdare Yüksekokulu

Dokuz Eylül Um. Denizli Müh. Fak. Mak
Müh.

ODTÜ Fen Edebiyat Fak. Matematik

A İT i Akademisi Mal. Bil. Muh. Yok.

Hacettepe Ûni. Edebiyat Fık. Felsefe

Ankara Üni. Veterinerlik Fak.

Mezuniyet
Tarihi

16.06.1994

07.11.2003

19.09.1986

11.11.1992

17.03.1995

03.081995

01.02.1993

03.06.2003

21.06.2002

16.06.1999

15.07.2005

17.07.2002

1979

16.10.1986

27.06.1999

25.09.1979

22.06.1998

1971

İlk Defa
Atanma Taribi

13.10.2005

01.07.2002

09.12.2002

04.01.2002

26.09.2005

28.12.2005

23.10.2002

10.06.2004

12.11.2001

02.12.2002

17.12.2002

15.09.2004

01.04.2003

31.12.2002

Kadrosunun
Bulunduğu Birim
Fen Edebiyat Fak.

Fen Edebiyat Fak.

Kavak MYO

Kavak MYO

Konservatuar

Sinop Sag.
Yüksekokulu

Sinop Su Or. Fak.

Yasar Doğu
BESYO

Terme MYO

Ayancık MYO

Ayancık MYO

Bafra MYO

Fen Edebiyat Fak.

Veterinerlik Fak.

Halen Görevde

Olup Olmadığı

Görevde

Görevde

Görevde

Görevde

Görevde

Görevde

Görevde

Görevde

Naklen Uzman
kadrosuna
atanmıştır

Naklen
Mühendis
kadrosuna
atanmıştır

(20.03.2003)

Naklen Dışişleri
Bakanlığına
atanmıştır

(16.02.2994)

Emekli
(16.01.2006)

07.05.2004

Emekli

(16.04.2005)

2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde öğretim görevlilerinin ders vermek üzere ders saati
ücreti karşılığında görevlendirilebilecekleri veya bu kadrolara atanabilecekleri hükme bağlanmıştır.
Anılan kişiler üzerinde ders görevinin bulunmaması söz konusu Kanun hükmüne uyulmaksızın bu
kadroların kullanıldığını göstermektedir.

2.2. Öğretim görevlisi kadrosuna atanan kişilerden bir kısmının üzerinde çok az ders
bulunduğu görülmüş olup, bu öğretim görevlilerine ilişkin bilgilere ömek mahiyetinde aşağıda yer
verilmiştir.

Adı-Soyadı

Kadro Unvanı

DoSum Tarihi

Şenol ERGÜL

Öğretim Görevlisi

24.05.1969
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Lisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

Yükseklisini Eîitimi/Mezunivet Tarihi

Kadroya İlk Atanma Tarihi

Atandığı Birim

Görev Yaptıftı Birim

EJitim-Öiretim Dönemi

2005-2006 Güz

İTO Türk Musikisi Devlet Konservatuarı- 19.02.1997

Yüksek lisansı yoktur.

07.01.2002

Amasya Eğitim Fakültesi

Eğitim Fak.

D e n Adı

OSD 019 Halkoyunları
İlgilinin kadroya ilk atandığı tarihten 2005-2006 tarihine kadar verdiği dersleri gSsteren aylılc ders bildirimi
formları veya yönetim kurulu kararlan tarafımıza gönderilmemiştir.

Adı-Soyadı

Kadro Unvanı

Doğum Tarihi

Lisans Eğitimi/Mennlyrt Tarihi

YDluckUsat» EJitiral/Mttuory.t Tarihi

Kadroya İlk Atanma Tarihi

Atandığı Birim

GSrtv Yaptığı Birim

EBMm-öftrefim Donemi

2005-2006 Cüz

Sema Engin EDİNSEL

Öğretim Görevlisi

17.11.1961

Fachhochshule Üni. Berlin İşletme Prog. - 23.09.1985

Yüksek lisansı yoktur.

01.03.2005

Merzifon MYO

Rektörlük

D e n Adı

OSD 027 Yaratıcı Drama (İkinci Öğretim)
İlgilinin kadroya ilk atandığı tarihten 2005-2006 tarihine kadar verdiği dersleri gösteren aylık ders bildirimi
formları veya yönetim kurulu kararlan tarafımıza gönderilmemiştir.

Adı-Soyadı

Kadro Unvanı

Dolum Tarihi

Usans Eğitimi/Mezuniyet Tariki

YOkKklbans Etitlml/Mezuniyel Tarihi

Kadroya İlk Atanma Tarihi

Atandıiı Birim

Görev Yapbgı Birim

Eiitiro-öftretim Donemi

2005-2006 Güz

İşıl Özden ÇITIR

Öğretim Görevlisi

29.03.1980

Afyon Kocatepe Oni. 1ÎBF İşletme- 04.07.2002

Yüksek lisansı yoktur.

05.10.2005

ÜnyellBF

ÛnycIİBF

D e n Adı

İSO 405 Üretim Yönetimi [

İŞB 303 Pazarlama Yönetimi 1

Adı-Soyadı

Kadro Uavanı

DoBmn Tarihi

Lisans EJİtimi/Meiuniyet Tarihi

YBkseklisans Etilimi/Mezuniyet Tarihi

Kadroya İlk Atınroa Tarihi

Atandıiı Birin

Görev Yaptığı Birim

ESİtim-Ögretim Dönemi

2002-2003 Guz

Şahin KESKİN

öğretim Görevlisi

15.08.1949

İstanbul Yük. tsl. Ens. -20.02.1972
Ondokuz Mayıs Dni. S09. Bil. Ens. Temel İslam Bil. -
08.07.1993

02.10.2002

İlahiyat Fak.

İlahiyat Fak.

D e n Adı

Kur'an Olcuma ve Tevcid 111 - 3 kredi

Kur'an Olcuma I I I - 5 kredi
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2002-2003 Bahar

2003-2004 Güz ve Bahar

2004-2005 Güz ve Bahar

2005-2006 Güz

Kur'an Okuma ve Tevcid II - 3 kredi

Kur'an Okuma ve Tevcid IV - 2 kredi

Güzel Kur'an Okuma- 2 kredi

Güzel Kur'an Okuma - 2 kredi

-

Kur'an Okuma ve Tevcid I - 3 kredi

Adı-Soyadı

Kadro Unvanı

Doğum Tarihi

Lisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

Yükseklisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

Kadroya tik Atanma Tarihi

Atandığı Birim

Görev Yaptığı Birim

Egitim-ögretira Dönemi

2002-2003 Güz

2002-2003 Bahar

2003-2004 Güz

2003-2004 Bahar

2004-2005 Güz ve Bahar

2005-2006 Güz

Yasemin ŞİMŞEK DİLBER

öğretim Görevlisi

01.09.1975

Selçuk Oni. Fen Edebiyat Fak. Fars Dili ve Ed. - 07.07.2000

Yüksek lisansı bulunmamaktadır.

02.10.2002

ilahiyat Fak.

İlahiyat Fak.

Ders Adı

Farsça I- 2 kredi

Farsça - 3 kredi

Farsça I I - 2 kredi

Farsça 11-2 kredi

Farsça - 2 kredi

Adı-Soyadı

Kadro Unvanı

Doğum Tarihi

Lisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

Yükseklisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

Kadroya tik Atanma Tarihi

Atandığı Birim

GSrev Yaptığı Birim

Egitim-Ögretim Donemi

2002-2003 Güz

2002-2003 Bahar

2003-2004 Güz

2003-2004 Bahar

2004-2005 Güz ve Bahar

2005-2006 Güz

Ayşegül KELEŞLER

Öğretim Görevlisi

18.02.1977

Bilkent Müzik ve Sah. San. Koro Sanat Bl. - 31.05.2002

Yüksek lisansı bulunmamaktadır.

13.11.2002

İlahiyat Fak.

İlahiyat Fak.

Ders Adı

Türk Din Musikisi - 1 kredi

Türk Din Musikisi - 1 kredi

Türk Din Musikisi - 1 kredi

Türk Din Musikisi - 1 kredi

_

Müzik Eğitimine Giriş - 3 kredi

Adı-Soyadı

Kadro Unvanı

Onur KÖPRÜLÜ

Öferetim Görevlisi
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Doğum Taribi

Lisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

Yükseklini» Eğitimi/Mezuniyet Taribi

Kadroya ilk Atanma Tarihi

Atandığı Birim

Görev Yaptığı Birim

EjŞitim-Ötretinı Dönemi

2002-2003 Güz Bahar

2003-2004 Cüz Bahar

2004-2005 Güz Bahar

2005 -2006 Güz

14.05.1980

Hacettepe Oni. İİBF İktisat- 05.10.2002

Yüksek lisansı bulunmamaktadır.

28.11.2002

tlBF Fak

İİBF

Ders Adı

Genel Hukuk Bilgisi (İkinci Öğretim)- 2 kredi

Büro Yönetimi ve İl. Tek. (İkinci Öğretim) - 2 kredi

Genel Hukuk Bilgisi (İkinci Öğretim)- 2 kredi

2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi göre az sayıda dersin ders saati ücreti karşılığı
verdirilmesi mümkün iken Üniversite tarafından bu derslerin kadrolu öğretim elemanı ataması
yapılarak verdirilmesi anlaşılamamıştır.

2.3. Öğretim görevlisi kadrolarına ataması yapılan kişilerden bir kısmının almış olduğu
eğitim ve/veya kazandıkları iş deneyimleri ile ilgili olmayan dersleri verdikleri anlaşılmış olup, bu
kişilere ilişkin bilgilere örnek mahiyetinde aşağıda yer verilmiştir.

Adı-Soyadı

Kadro Unvanı

Doğum Tarihi

Lisans ESitimi/Mezuniyet Tarihi

Yükseklisanj Eiitimi/Mezuniyet Tarihi

Kadroya İlk Atanma Tarihi

Atandığı Birim

Görev Yaptığı Birim

lî Tecrübesi

Cüneyt MUMCU

Öğretim Görevlisi

06.10.1975

Abam İzzet Baysal Oni. İİBF. Kamu Yönetimi - 27.03.2000

Yüksek lisansı yoktur.

27.12.2002

Havza MYO

Havza MYO
Okuyan US Yayın (1998-2002): Satış ve pazarlama müdürü,
multimedya direktörü, bilgi işlem yöneticisi, idari ve hukuki
danışman ve
Tiyatro Kabuki (1998-2002): Yönetmen, piyasa danışmanı, art
direktör olarak çalıştığını beyan etmiştir.

Verdiği Dersler
Bilgisayar, Hukukun Temel Kavramları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Kongre ve Fuar Yönetimi, Turizm
Mevzuatı, Genel Hukuk Bilgisi, Dış Ticaret işlemleri Yönetimi, Yönlendirilmiş Çalışma, Kongre ve Fuar
Organizasyonu gibi dersler...

Adı-Soyadı

Kadro Unvanı

Doğum Tarihi

Lisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

YOkseklüans ESitimi/Mezuniyet Tarihi

Kadroya İlk Atanma Tarihi

Alındığı Birim

Girev Yaptığı Birim

Zekeriya PAŞAOÖLU

Öğretim Görevlisi

08.09.1964
Ondokuz Mayıs Dni. Mühendislik Fak. Çevre Mühendisliği -
1988
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Çevre
Mühendisliği 10.09.1998 (ilgili bu programa 02.03.1990
tarihinde kayıt yaptırmıştır.)

28.11.2000

Kavak MYO

Kavak MYO
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İj Tecrübesi

Otomotiv Mamulleri Pazarlama A.Ş. (BMC Yedek Parça
Şirketi) (1991 -1999):15irkette yönetici olarak çalıştığını
beyan etmiştir.

Verdiği Dersler

Matematik, İngilizce, Türk Dili, Bilgisayar Kullanımı, Yönlendirme Çalışması

Adı-Sov'dı

Kadro Unvanı

Doiıım Tarihi

Lisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

Yükstklisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

Kadroya tik Atanma Tarihi

Atandığı Birim

GSrev Yaptığı Birim

İ? Tecrübesi

Nur Olcay KURT

öğretim Görevlisi

13.03.1980
Ondokuz Mayıs Üni. Eğitim Fk. Resim İş Ögretmenliği-
12.07.2002

Yüksek lisansı yoktur.

11.03.2003

Sinop Eğitim Fak.

Havza MYO

İş tecrübesi bulunmamaktadır.

Vcrdiji Dersler

Türk Dili, Mobilya ve Oda Dizaynı, Ön Büro Yönetimi, Beslenme İlk. Ve Mönü Pla., Temizlik Örün. Kul.
Ve Den.

Adı-Soyadı

Kadro Unvanı

Doğum Tarihi

Lisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

YOkseklisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

Kadroya tik Atanma Tarihi

Atandığı Birim

GOrev Yaptığı Birim

ts Tecrübesi

Hakan TOPALOGLU

öğretim Görevlisi

18.07.1973

Gazi Oni. Ticaret ve Tur. Eğ. Fak. Turizm Eg.-24.06.1996

Yüksek lisansı yoktur.

06.09.2004

Terme MYO

Terme MYO
Milli Eğitim Bakanlığı Samsun Çarşamba Ticaret ve Anadolu
Ticaret Meslek Lisesinde öğretmen olarak çalışmış ve naklen
bu kadroya atanmıştır.

Verdimi Dersler

Genel Hukuk Bilgisi, Borçlar Hukuku, Bilgisayar Uygulamalan, Yönlendirilmiş Çalışma, Borçlar Hukuku,
Genel İşletme, Bilgisayarlı Muhasebe, İşletme Bec. Grup Çal., Bilg. Büro Prog., Ticaret Matematiği,

Adı-Soyadı

Kadro Unvanı

Doğum Tarihi

Lisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

Yiikseklisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

Kadroya İlk Atanma Tarihi

Atandığı Birim

Görev Yaptığı Birim

İs Tecrübesi

Devrim KARADEMİR

öğretim Görevlisi

0306.1975

İstanbul Oni. Orman Fak. Orman End. Müh. - 10.07.1996

İstanbul Oni. Fen Bil. Ens. Ormancılık Pol. Ve Yönetimi

09.11.2002

Mesudiye MYO

Mesudiye MYO

Belirtilmiş bir iş tecrübesi yoktur.

Verdiği Dersler
Matematik, Veri Yapılan ve Programlama, Bilgisayar Donanımı, Algoritma ve Programlamaya Giriş,
Temel Elektronik, Kimya, Veri Tabanı Yön. Sis., Veri yapıları ve Prog., Görsel Programlama, İnternet
Programcılığı, Sistem Analizi ve Tasarımı vb.
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2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi yorumlanırken akademik liyakatin ön planda tutulması
kamu yararının teşekkülü açısından elzemdir. Gerekli eğitim düzeyine ve/veya iş tecrübesine sahip
olmayan kişilerin ders vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına atanması gerek akademik liyakat
ilkesinin zedelenmesine, gerek Üniversitenin eğitim kalitesinin düşmesine gerekse nitelikli iş gücü
yetiştirilmesinde sıkıntı yaşanmasına sebep olacaktır.

2.4. Bir kısım öğretim görevlilerinin lisans eğitimini tamamladıktan sonra bitirmiş oldukları
bölümle ilgili bir meslek icra etmemiş olmalanna ve lisans eğitimini bitirmelerinin üzerinden uzun
zaman geçmesine rağmen ders vermek üzere atandıkları görülmüştür. Bu öğretim görevlilerine
ilişkin bilgilere örnek mahiyetinde aşağıda yer verilmiştir.

Adt-Soyadı

Kadro Unvanı

Doğum Tarihi

Lisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

Yükseklisans Eğitimi/Mezuniyet Tarihi

Kadroya İlk Atanma Tarihi

Atandığı Birim

Görev Yaptığı Birim

Adulselim KALANLAR

Öğretim Görevlisi

23.09.1945

Ankara İkt. ve Tic. İl. Akd. Dış Ticaret- 13.02.1972

Yüksek lisansı yoktur.

29.11.2002

Ayancık MYO

Terme MYO
İlgili Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanı olarak uzun yıllar hizmet ifa etmiş ve bu
kadrodan emekli olmuştur. Mezuniyetinin Özerinden yaklaşık 30 yıl geçmesine ve lisans eğitimiyle ilgili ne
gibi bilimsel çalışmalar yaptığı veya kendisini bu alanda nasıl geliştirdiği konusunda netlik bulunmasına
rağmen Üniversite tarafından ilgilinin bu kadroya atanması ve kendisine makro iktisat, ticaret hukuku
bilgisi, türk vergi sistemi gibi dersleri verdirmesi anlaşılamamıştır.

Bilindiği üzere, sosyal bilimler ve fen bilimleri sürekli yeniliğe ve değişime açık bilim
dallarıdır. Mezuniyeti üzerinden uzun süre geçmiş olan kişilerin lisans eğitimiyle ilgili kendilerini
nasıl geliştirdikleri ispata muhtaçken ve atama evrakları içerisinde ispata ilişkin belgeler
bulunmazken Üniversitenin söz konusu kişileri hangi kriterleri esas alarak atadığı anlaşılamamıştır.

2.5. Öğretim görevlilerinden bir kısmının lisans eğitimim tamamladığı tarihten kısa bir süre
sonra bu kadrolara atandıkları görülmüş olup, söz konusu kişilere ilişkin bilgilere ömek
mahiyetinde aşağıda yer verilmiştir.

Adı- Soyadı

Ayşegül KELEŞLER

Savaş NALINCI
Hasan Hüseyin ÖKTEN

Banu Özgür
ARSLANYILMAZ
Erhan BERG1L

Canan ORAL

Sabri Serkan TAN

Volkan ALPTEKİN

Dogura Tarihi

18.02.1977

06.03.1977
31.10.1980

23.02.1980

03.07.1980

05.01.1980

14.01.1981

02.08.1973

Eğitimi

Bilkent Üni. Müzik ve Sah. San.
Koro Sanat Bl.
Uludağ ÜNi. İİBF İktisat
Balıkesir Üni. Fen Edebiyat Fak.
Matematik
Anadolu Üni. iletişim Bilimleri
Basın ve Yayın
Ondokuz Mayıs Dni.
Mühendislik Fak. Elektrik ve
Elektronik Müh.
Ondokuz Mayıs Üni.
Mühendislik Fak. Elektrik ve
Elektronik MOh.
Ondokuz Mayıs Üni. Eğitim Fak.
Bil. ve ÖJr. Tek. EJ.
Ondokuz Mayıs Üni. Eğitim Fak.
Fen Bil. EJ.

Mezuniyet
Tarihi

31.05.2002

12.06.2000
23.03.2003

12.07.2002

07.07.2001

23.06.2001

21.06.2002

18.07.2002

İlk Defa
Atanma
Tarihi

13.11.2002

02.01.2001
26.03.2003

01.10.2002

02.01.2002

05.11.2001

01.10.2002

14.03.2003

Kadrosunun
Bulunduğu Birim

İlahiyat Fak.

Amasya MYO
Amasya MYO

Amasya MYO

Amasya MYO

Amasya MYO

Amasya MYO

Ayancık MYO
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Ramazan TİLKİ

Tezcan BAHAR

Seval ALKUR

Onur KÖPRÜLÜ

Yücel Yaşar BÜYÜKLÜ

Celil YAVUZ

Ayşegül KOCA

Nur Olcay KURT

Bilal Barış ALKAN

Nesrin HAYIRLIOGLU

Zeynep GALATA

Mustafa APAN

01.01.1975

27.10.1976

26.05.1977

14.05.1980

07.02.1978

08.11.1980

26.02.1979

13.03.1980

03.12.1978

02.12.1979

04.02.1978

02.041979

Anadolu Uni. Güzel Sanatlar
Fak. Heykel

Anadolu Oni. Eğitim Fak. Güzel
Sanatlar Eğ.

İnönü Üni. IİBF İktisat

Hacettepe Üni. IİBF İktisat
Ondokuz Mayıs Üni.

Mühendislik Fak. Elk. El. Müh.

Zolguldak Karaelmas Karabük

Tek. ES. Enerji ÖS>r.

Mersin Üni. Mühendislik Fak.

Bilgisayar Eğ.

Ondokuz Mayıs Üni. Eğitim Fak.
Resim Is.

Ondokuz Mayıs Oni. Fen
Edebiyat Fak. İstatistik

Ondokuz Mayıs Üni. Fen
Edebiyat Fak. Islatistik

Hacettepe Üni. Hemşirelik
Yüksekokulu

Ankara Üni. Ziraat Fak. Gıda
Müh.

03.O7.2O02

10.07.2002

05.03.2002

05.10.2002

01.02.2002

02.07.2002

25.06.2001

12.07.2002

17.092000

09.07.2001

12.06.2000

10.07.2002

06.01.2003

O6.O1.2O03

09.12.2002

28.11.2002

12.11.2002

25.11.2002

16.11.2001

11.03.2003

13.11.2000

25.09.2002

12.12.2000

31.03.2003

Eğitim Fak.

Eğitim Fak.

Gerze MYO

IİBF

Samsun MYO

Sinop MYO

Sinop Eğitim Fak.

Sinop Eği. Fak.

Sinop Fen Ede.
Fak.

Sinop Fen Ede.
Fak.

Sinop Sağlık
Yüksekokulu

Terme MYO

2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükmüne istinaden öğretim görevlisi kadrolarına kendi
uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişilerin atanması gerekmektedir. Lisans
eğitimlerini atama tarihinden kısa bir süre önce tamamlayan kişilerin liyakat ve uzmanlıklarının
Üniversite tarafından hangi kriterler esas alınarak tespit edildiği açıklamaya muhtaçtır.

2.6. Öğretim görevlilerinden bir kısmının lisans eğitimini normal süresi içerisinde
tamamlayamamalanna rağmen bu kadrolara atandığı görülmüş olup, bu öğretim görevlilerine
ilişkin bilgilere örnek mahiyetinde aşağıda yer verilmiştir.

Adı- Soyadı

Ünal ARSLAN

Cüneyt MUMCU

Doğum

Tarihi

23.06.1973

06.10.197S

Eğitimi

Karadeniz Teknik

Üniversitesi İİBF İktisat

Abam İzzet Baysal Oni.

IİBF Kamu Yönetimi

Lisans

Eğitimine

Başlama

Tarihi

1993

1993

Lisans

Eğitimini

Bitirme

Tarihi

10.09.1999

27.03.2000

tik Defa

Atanma

Tarihi

15.11.2002

27.12.2002

Kadrosunun

Bulunduğu

Birim

Sinop MYO

Havza MYO

Bilimsel yeterlilik tespitinde öncelikli konu olan lisans eğitimi başarısı göz ardı edilerek
öğretim görevlisi kadrolarının kullanılması; eşitlik, adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırılık teşkil
ettiği gibi, yasal düzenlemelerin tanıdığı takdir yetkisinin Üniversite yönetimince kötüye
kullanılması olarak da nitelendirilebilecek bir mahiyet taşımaktadır.

3. Sonuç

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin öğretim görevlisi kadrolarının kullanımı ile ilgili yapılan
araştırmalar neticesinde bu kadrolara ataması yapılacak kişilerin seçiminde 2547 sayılı Kanunun 31
inci maddesinde öngörülen "kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış
kişiler"den daha ziyade bilimsel liyakat ilkesine uygun olmayan saiklerle hareket edildiği,
verdirilmesi düşünülen derse uygun kişi yerine ataması yapılacak kişiye uygun ders verdirilmesi
usulünün tercih edildiği kanaatine ulaşılmıştır.

2547 sayılı Kanunun anılan maddesinde öğretim görevlisi kadrolarına atama yapılacak
kişilerin seçiminde Üniversitelere geniş bir takdir yetkisi tanınması Ondokuz Mayıs Üniversitesi
uygulamasında olduğu gibi bu yetkinin zaman zaman suiistimal edilmesine yol açabilmektedir.
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Dolayısıyla ilgili maddenin yeniden düzenlenmesi, öğretim görevlisi kadrolarının kullanımında
sınav gibi belirli kriterler getirilmesi uygun olacaktır.

Komisyonumuza ulaşan iddialara göre, akademik kadro atamalarının dayanağını oluşturan
akademik birim önerilerinin oluşturulmasında, üst yönetimin müdahaleleri belirleyici olmuş, hatta
üst yönetimin müdahaleleri, oluşmuş kanaatlerin değiştirilmesi noktasına kadar varmıştır.

Bazı öğretim görevlilerinin atanması hususunda üst yönetimin, yönetim kurullarına
direktiflerinin bulunduğu ve bu kurulların da verilen direktifler gereğince karar almış oldukları
raporda belirtilmiştir.

Doktorasını tamamlayan araştırma görevlilerinin yeniden atanmalarına ilişkin olarak 2005
yılı içinde oluşturulan görüşlerde, bir aşamaya kadar her birim kendi görüşünü oluşturmakta iken,
bir aşamadan sonra tamamen hukuki yoruma dayalı, kelimesine kadar aynı değerlendirmelerin
çeşitli birimlerden gönderilmesi, bu önerilerin taslağının üst yönetim tarafından hazırlandığının ve
akademik birimlere dayatıldığını ortaya koymaktadır. Özellikle Samsun Meslek Yüksekokulunda,
ihtiyacın varlığından söz eden bir değerlendirmeden çok kısa bir süre sonra, aynı kişi ile ilgili
olarak, üst yönetim tarafından hazırlandığı intibaı uyandıran, araştırma görevlisinin yeniden
atanmasına ihtiyaç bulunmadığına ilişkin ikinci bir önerinin yapılması, bu birimlerin kendi
insiyatifı ile çalışmadığını ortaya koymaktadır.

Karar almaya yetkili kurullara ve birimlere talimat verilmesini aşan uygulamalar da
bulunmaktadır. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Araştırma Görevlisi İzzet Akça ile ilgili
olarak, Bölüm Başkanı (aynı zamanda Ünye iktisadi ve tdari Bilimler Fakültesi Dekanı) Prof. Dr.
Osman Ecevit yeniden atanmasını 28.06.2005 tarihinde teklif etmiştir. Ancak Dr. izzet Akça
yeniden atanmamıştır. Bu işlem aleyhine açtığı davada, bölüm görüşünün olumsuz olduğu
bildirilmiştir. Bunun üzerine Komisyon Uzmanımız görevlendirilmiş, evrakın bölüm kayıtlarında
bulunan nüshası temin edilmiştir. Evrakın bölüm kayıtlarında bulunan nüshası ile üzerinde Dekanın
28.06.2005 tarihli havalesi bulunan ve mahkemeye sunulan nüshasının tarih ve sayı bakımından
aynı, fakat içerik bakımından tamamen zıt olduğu tesbit edilmiştir. Aynca Komisyonumuza gelen
belgelerden, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Pınar'ın 28.06.2005 tarihinde yurt dışında
bulunduğu tesbit edilmiştir.

Bu maddi bilgiler bir araya getirildiğinde, Dr. İzzet Akça'nın atanması ile ilgili süreçte
bölüm görüşünün olumlu olduğu, ancak üst makamlara ulaşan bölüm görüşünün resmi evrak yok
edilerek yeniden düzenlendiği, evrakın süresinde düzenlendiği intibaı vermek için ise Dekanın
geçmiş tarihli bir havale yaptığı, yaptığı havalenin ise yurt dışında bulunduğu döneme rastladığı
anlaşılmıştır.

Bu uygulamada akademik işleyişe açık bir müdahale bulunduğu görüldüğü gibi, resmi
evrakta sahtecilik suçun işlendiği de açık olarak görülmektedir.

Sorumlular hakkında gerekli işlemin yapılması için raporun bir örneğinin görevli ve yetkili
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. (

DEĞERLENDİRME :

Araştırma konusu bilgi ve belgeler eksik gönderilmiştir, özellikle de eksik belgelerin
karşılaştırmalı değerlendirme yapılmasını zorlaştıran belgeler olduğu dikkat çekmektedir;
Komisyonumuza gönderilen belgeler incelenmiş, aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir;
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1- Akademik personel kaynaklarının kullanılmasında objektif kriterler kullanılmamıştır.
Akademik personel kaynaklarının, üniversiteye bağlı birimlere dağıtılmasında ve kadro
planlamasında da objektif bir kriter kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Bazı birimlerde yüksek sayıda
öğretim elemanı bulunmasına rağmen, bu birimlere yeni bir çok atama yapılmıştır. Ancak bazı
birimlerde öğretim elemanı sayısı son derece yetersizdir. Bazı yüksekokullarda derslerin
çoğunluğu, üniversite dışından ilköğretim öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. Öğretim
elemanı kadroları bu birimlerde kullanılmak yerine, öğretim elemanı sayısının yüksek olduğu
birimlerde veya hiç öğrencisi bulunmayan birimlerde kullanılmıştır. Bu tutum, kadro
planlanmasında eğitim öğretim ihtiyaçlarından hareket edilmediğini ortaya koymaktadır.

2- Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda da objektif bir kriter geliştirilmemiştir.
Mesleki yeterlik veya tecrübe esas alınmamaktadır. Özellikle de öğretim elemanı seçiminde belirli
objektif kriterlerden hareket edilmesi bir yana, rekabet şartlan da oluşturulmamıştır. Yapılan
atamalarda, yasal olarak ilanı zorunlu olanlar dışındaki atamalarda ilan yapılmaması bir yerleşmiş
usul haline getirilmiştir.

3- Öğretim elemanı kadroları, memurluğa giriş için gereken özel usullerin aşılmasında
kullanılan araçlara dönüştürülmüştür. Kamu personeli kadrolarına atanmadan getirilen sınav
usulünün aşılması hususunda öğretim elemanı kadrolarının joker olarak kullanıldığı görülmektedir.
Özellikle uzman kadrolarına yapılan atamalarda, kadronun ihdas amacı ile hiç bir surette
uyuşmayacak yöntemler kullanılmakta, memur kadrolarına atama amacı bu kadrolar aracılığı ile
sağlanmaktadır. Mühendis, avukat, mimar gibi memurluk kadrolarına girişte kullanılan genel
usullere tabi kadrolara atama yapmak için uzman kadroları kullanılmıştır.

4- Kadrolar yerel inisiyatif oluşturmanın aracı haline getirilmiştir. Çeşitli sivil toplum
kuruluşlarının temsilcilerinin, üniversite yönetim kadrosunda bulunan kimselerin yakınlarının, bazı
gazeteci ve televizyoncu yakınlarının, bazı siyasi parti temsilcilerinin yakınlarının, akademik
kadrolar kullanılmak suretiyle memurluk kadrolarına taşındığı görülmektedir.

Bölge İdare Mahkemesi Başkanının kızının 2005 yılı mart ayında önce geçici kadrolarda
görevlendirildiği, müteakiben de uzmanlık alam ile ilgili olmayan bir alanda uzman olarak
görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Bölge idare Mahkemesi Başkanı Mehmet Özkan'ın kızı Gülbin Özkan'ın üniversitede
çalışmaya başladığı dönem, üniversite yönetiminin en iddialı idari tasarruflardan biri olan
"doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin tümümün görevine son verilmesi"
konusundaki tasarrufların başlangıç tarihi ile örtOşmektedir.

5- Bazı öğretim üyelerinin yıllar önce kazanmış oldukları akademik unvanların geriye
alınması hususunda yürütülen işlemler, "idari istikrar" ilkesi çerçevesinde kamu yönetimine hakim
olması gereken ölçüleri aşmaktadır.

6- Komisyonumuza, bazı öğretim üyelerinin fiilen görev yaptıkları yerlerden başka yerler
esas alınarak üniversite ödeneğinden yararlandınldığı iddiaları ulaşmıştır. Komisyonun görev
süresinin tamamlanması nedeniyle, geç ulaşan bu iddiaların araştırılmasına zaman kalmamıştır.
Ancak üniversite ödeneğinin ödenmesi hususunda, fiilen görev yapılan yerler esas alınarak ödeme
yapılmadığı iddialarının mali yönden incelenmesi için Sayıştay Başkanlığına, idari yönden
incelenmesi için YÖK Başkanlığına bildirimde bulunulması gerekmektedir.

7- Öğretim üyelerinin ve öğretim yardımcılarının atanması, yükseltilmesi ve görevine son
verilmesi konusunda üniversite rektörüne tanınan yetkiler, çalışma hayatının tüm evrensel ilkelerini
zedeleyecek keyfiliklere kadar varan uygulamalara neden olmaktadır. Otoriter yönetim ilkelerinin
bile sınırlarını zorlayan uygulamalara zemin hazırlayan mevcut hukuki yapı, iyi niyetli olmayan
uygulamalarla birleşince, büyük haksızlıklar meydana gelmektedir.

8- Atama ve yükseltilmeler ile ilgili jüri seçiminde özellikle üniversite içinde ayırım
meydana getirildiği, üniversite yönetimine yakın kimselerin liyakat ve yeterlik esasına göre bir
sıralama yapılmaksızın seçici bir rol ile donatıldığı, bazı öğretim üyelerinin ise unvanları
gözetilmeksizin dışlandığı görülmektedir, özellikle de Tıp Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Fulya
Tanyeri "BAZI KİMSELER BAZI DÖNEMLERDE GÖREV ALAMAZLAR" biçimindeki
açıklaması ile yapılanı açık olarak itiraf etmektedir. Bu yaklaşım tarzı esasen üniversitenin
bütününe hakim olan anlayışı da ortaya koymaktadır. Bu ifadeler aym zamanda bazı kimselerin
bazı dönemlerde dışlanacağı, eşit muameleye tabi tutulmayacağı biçimindeki üniversitenin
tamamına yerleşmiş uygulamayı da açık olarak desteklemektedir.
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XI. İNŞAAT, ONARIM VE TESİSAT İŞLERİ

İddia
Üniversitenin tüm inşaat onanm ve tesisat işlerinde, ihalelerde bazı firmaların özellikle

korunduğu ve mevzuata aykırı yararlar sağlandığı, ihale ve kontrol işlerinde yolsuzluk sanıklarının
görevlendirildiği, kontrol işlerinin ilgili mevzuatın belirlediği usule uygun ürütülmediği, tutulması
zorunlu olan defter e kayıtların düzenli tutulmadığı, bazı imalatların yapılmadığı halde bedellerinin
ödendiği, bazı imalatların bedelinin yapıldığından fazla ödendiği iddia edilmektedir.

İnceleme
Belirtilen iddiaların incelenebilmesi için Üniversite tarafından yürütülen yapım, onarım ve

tesisat işleri ile ilgili tüm ihale işlem dosyalan, sözleşme dosyaları ile ödeme belgeleri ve ekleri
ile" 2001,2002,2003,2004,2005 yıllarına ait İnşaatlara ilişkin ŞANTİYE DEFTERLERİ VE
SÜRVEYAN DEFTERLERİNİN asıllarının veya onaylı örneklerinin istenmiştir. Ancak birkaç
tanesi dışında ihale işlem dosyaları gönderilmemiştir. Bu nedenle ihale işlemlerine ilişkin iddialar u
aşamada incelenememiştir.

Diğer hususlar ile ilgili incelemeler aşağıda belirtilmiştir.

a- Kontrol işlerinin Mevzuatın Belirlediği Usule Uygun Yürütülmediği ve Tutulması
Zorunlu Olan Defter ve Kayıtların Düzenli tutulmadığı İddiaları:

••Komisyonumuzun 22.11.2005 tarih ve A.01.1.GEÇ.(10/251)/ 113 sayılı yazısıyla,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden; " 2001,2002,2003,2004,2005 yıllarına ait
İnşaatlara ilişkin ŞANTİYE DEFTERLERİ VE SÜRVEYAN DEFTERLERİNİN asıllarının veya
onaylı örneklerinin " gönderilmesi istemiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün 16.12.2005 tarih 101-07590 Sayılı yazısı
ekinde dört adet işlenmemiş, boş Şantiye Defteri ile 3 adet işlenmemiş.boş Sürveyan Defterinin
gönderildiği,

Yine Üniversite yazısı ekinde Barbaros Odabaş, Y.Mimar, Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanı imzalı yazı ve bu yazıya bağlı, Mek.Müh. Aydın SARIYTLMAZ, înş.Müh. Nail ÇELİK,
İnş. Müh. Adem CESUR, tnş. Müh.Yaşar GARİPOĞLU imzalı Rapor gönderilmiştir.

Gönderilen yazı ve raporlarda; " Geçmişten bu güne, dairede böyle bir alışkanlığın
yerleşmediği, Esasen, adı geçen defterlerden hareketle, ödemeyle ilgili hiçbir işlem yapılmadığı,
tutanak, ataşman, röleve, metraj ve yeşil defter gibi evraklarla, yasa ve yönetmelik gereği evrakların
tekamül ettirildiği, bu bağlamda söz konusu defterlerin geçmişten bu güne düzenli olarak
tutulmadığı, bunun da her hangi bir olumsuzluk yaratmadığı, ayrıca yürürlükte olan yasada (şantiye
ve sürveyan defteri tutulması) ile ilgili bir düzenlemeye de rastlanmadığı" bildirilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



: * >

— 345 —

T.C.

ONDOKUZ HAYI8 ÜNİVER8İTE8İ REKTÖRLÜĞÜ ( E k-3 )

Sa)B.30-2.ODM.0.70.00.00/101-O35âO 8AH8UN

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
(Ondokuz Mayıs Oniversûesi Hakkındaki iddiaları

Araştırma Komisyonu Başkanlığına)

İLGİ: a) 22.11.2005 gön ve A.01.1.GEÇ.(10/251) 113 sayılı
b) 13.12.2005 gün ve A.O1.1.GEÇ.(1Ö/2S1) 172 sayılı yanlarınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız ile istenilen 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarına ait
inşaatlara ilişkin şantiyelerde tutulan Şantiye Defterleri, Sflrveyan Defterlerinin onayb birer
sureti, bilgi notu ve 2001 yılına ait (sadece 2 inşaat için) 4 şantiye ve 3 sflrveyan defterlerinin
asılları ve Kurupelit yerleskesi kapı giriş-çıkıs kayıtlarından ilgili bilgiler onaylanarak ekte
sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

ıf.DrJerit BERNAY
Rektör

EKLER:
EK 1-lSayfa Bilgi Notu
EK 2- 7 Adet Defter
EK 3-5 Adet Klasör

T. B. M. M.

Mıclis hır: • i'

Tarih;

Tel. Santral: 0 (362) 487 60 00 Ta)sfax: O (362) 4S7 60 91 55139 Kuaıpellt - SAMSUN
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T3.M.M. Arattırma Komisyonu (10/ 251)
ESAS NO: A.0I.1 GEC (10/251) 113 (Ek-4)

Dairemizin kuruluşundan bu güne kadar görev yapan Mühendislerden alınan yazılı

bilgiler çerçevesinde;

- Bir kontrol görevlisinin birden çok inşaatta görev yapması, aynı anda aynı görevin

yapılmasını imkansız kılmıştır.

- Dairemizde sürveyan kadrosu bulunmamakta ve personel sayısı yetersiz olmaktadır.

-İnşaatların önemli bir bölümü Kurupelit Kampusu içinde yer almakta güvenlik,ulasım

ve denetim de bir problem yaşanmamaktadır.

• Geçmişten bu güne, dairede böyle bir alışkanlık yerleşmemiştir.

• Esasen, adı geçen defterlerden hareketle, ödemeyle ilgili hiçbir işlem yapılmamakta,

tutanak,ataşmaiyöleve,metraj ve yeşil defter gibi evraklaıia,yasa ve yönetmelik gereği

evraklar tekamlU ettirilmektedir.

Bu bağlamda sâz konusu defterlerin geçmişten bugüne düzenli olarak tutulmadığı

bununda her hangi bir olumsuzluk yaratmadığı gözlemlenmiştir.

Ayrıca yürürlükte olan yasada (şantiye ve sürveyan defteri tutulması) ile ilgili bir

düzenlemeye de rastlanmamıştır.

Bilgilerinize arz olunur.

Y.MİIMT

Yapı fjLvrfelıDaire Başkanı
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(Ek-5)
Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeligi'nin 10. Maddesi, Kontrol Mühendisinin görev, yetki ve

sonımhıIııkUnnı düzenlemekte ve bu çerçevede 10.18. maddesi kontrol mühendisinin şantiye, röleve
ve «taşman defterleri ile tutanakların düzenlenmesi için her türde kayıtlan tutmı ve tutturan
görevlerini ifade etmekledir.

Yukanda belirtilen defterlerin günlük olınk usulünce tutulabilmesi için kontrol mühendisinin
her gün en az bir deiî inşaat mahalline gitmesi ve her imjaat mahallinde bir sürveyanın sürekli
bulunması gerekmektedir.

Sınırlı kadro yapısı nedeniyle her inşaat mahallinde bir sfirveyan bulundurulması raOrakûn
olamamaktadır. Diğer taraftan bir kontrol mühendisine farklı yerlerde çok sayıda ijin denetim
sorumluluğu verilmek dımımunda kalınmaktadır. Kaldı ki; Dairenin görev yapısı gereği; mühendisin
kontrollük hizmetlerinin yanında keşif, yaklaşık maliyet, teknik şartname hâarUnu, ihale işlemlerini
yürütme, proje hazırlatma, frftTirbımfl veya inceleme, yatırım ve ödenek planlarıyla ilgili çalışmalar
yapma ve kontrollüğünde olmayan birçok isle ilgili yazışmaların gereğine yönelik çalışmalar yapmak
gibi esaslı görevleri olmaktadır.

Bütün bunlara kırsın ihale konusu itler sözleşme ve ekleri doğrultusunda yapılmaktadır.
Röleve ve atasmanlar defter formunda olmasa da hazırlanmakta ve ilgili hakedişe eklenmektedir
thzarata ve fiyat farkım ilişkin tutanaklar da hakedişlcrc dahil edilmektedir, islerin ilerleyici de günlük
olamasa da takip edilmekte ve ara ara İdareye raporlar sunulmaktadır. Bu çerçevede
değerlendirildiğinde belirtilen defterlerin uygulama ve ödemeye ilişkin esasları yerine getirilmekte,
sadece sekle yönelik unsurları eksik kalmaktadır.

Belirtilen defterlerin hazırlanması Dairemizde kampüslc sınırlı olmak flzere kısa bir süre
denenmiştir. Ancak bu durum yukarıda belirtilen görev yoğunluğu nedeniyle sünMememiştir.
Deneme sürecinde dahi defterlerin gfınifo tutulması mümkün olamamış, an a n topluca yazmak
seklinde olabilmiş, yapılan is sekle yönelik bir çalışma olmaktan öteye geçememiştir.

Bayındırlık İsleri Kontrol Yönetmeliğini! kapsamında her ne kadar tüm kamu kuruluşları
varsa da, yönetmeliğin 20. maddesinde belirtildiği üzere Yönetmelik, Bayındırlık Bakanlığının
Kuruluş ve Görevleri Yasası uyarınca düzenlenmiştir. Bu çerçevede bakıldığında Bayındırlık isleri
Kontrol Yönetmeliğinin tarif etmiş olduğu kurumsal yapının, isi "Bayındırlık" olan kuruluşlar ile
Üniversitenin Yapı İsleri ve Teknik Daire Başkanlığında bire bir aynı olmasının fazlaca ideal bir
yakutsun olacağı kanaatindeyiz.

İhale Yasası değişmiş olmasına karşın. Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği halen
yürürlüktedir. 4734 sayılı ihale yasasının yapım islerinde anahtar teslimi isleri ön plana çıkarmış
olması ve "kontrol" ibaresini "yapı denerim görevlisi* olarak değiştirmiş olması nedeniyle;
Bayındırlık işleri Kontrol Yönetmeliğini yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Görevinni altındaki işleri, mevcut yasa ve yönetmeliklere azami uygunluk gösterecek şekilde
özveri ile yapmaya çalıştığımızı beyan eder, saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz. 06.12.2005

rAdem CESUR Yaşar GARİPOÛLU
lnşjılüh. l

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe konulan 4734 sayılı
Kamu ihale Kanunu hükümlerine göre ilgili Bakanlık ve Kurumca çıkarüıp yürürlüğe giren ve
halen yürürlükte olan Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin
ilgili madde hükümlerinin aşağıdaki gibidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 3 4 8 -

BAYIND1RL1K İŞLERİ KONTROL YÖNETMELİĞİ İLGİLİ MADDELERİ
Madde 1 - Devlet ve kuruluşları, Katma Bütçeli Daireler. İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Kamu İktisadi Kuruluşları ve
tüm Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılan her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat ameliyat, etüt ve proje islerinin
kontrolü bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Madde 2- Bu Yönetmelikte:
idare : İşin ihalesini yapan, sözleşmeyi akteden is sahibi fDzel kişiliği olan daire veya kuruluş (İDAREldevimiyle.
Kontrol : İdare tarafından işin kontrol ve denetlenmesi için belirlenen müteahhide yazı ile bildirilen kişi veya kurullar
bu Yönetmelikte (KONTROL) deyimiyle,
Müteahhit: Üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişi (MÜTEAHHİT) deyimiyle, tanımlanmış
Madde 3- Kontrol örgütü : işveren makam veya vekili ile kontrol amiri, işin büyüklük ve önemine göre yeterli sayıda
kontrol şefleri, kontrol mühendisleri, kontrol yardımcıları ve sürveyanlar ile diğer yardımcı elemanlardan oluşabilir.
(Bu unvanlar yetkili makamın onayı ile verilen görevleri belirler. Kadro ve şemaunvanlanyla bağlı değildir.)

Madde 4- Kontrol genel adı altında yönetim ve denetim yapan görevliler, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin ilgili
hükümlerine uygun olarak ve aşağıda yazılı sıraya göre birbirlerinin emir denetim ve gözetimi altında görevlerini
yürütürler.
4.1. İşveren Makam : İsin ihalesine karar veren makam veya yetkili kıldığı vekilidir.
4.2. Kontrol Amiri: (Mühendis, Mimar) Kontrol amirliği işin idari ve teknik ilişki durumuna göre idarelerin aşağıda
yazılı mühendis veya mimarları taafından yapılır.
Kontrol amiri her iş için yetkili makamın yazılı emri veya onayı ile belirlenir ve görevlendirilir.

4.4. Kontrol Mühendisi : (Mühendis. Mimari Kontrol sefine bağlıdır. Bir kontrol mühendisine birden fazla isin
kontrollüğü verilebilir. Kontrol mühendisliği görevi idarece zorunlu görülen hallerde işveren makamının onayı ve
kontrol görevlisi unvanı ile Teknikerlere de yaptırılabilir.

4.6. SOrvevan : Teknisyen Okulu. Yapı ve Endüstri Meslek Liseleri. Yanı ve Sanat Enstitüleri mezunları
sflrvevan olarak denetimde görev yaparlar.

Madde 8 - Kontrol, Amiri ve Yetki Sorumlulukları
8.1. Yönetim ve denetimi kendisine verilen işlerin, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun
olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamakla görevli ve sonuçlarından
sorumludur.
8.2. Kontrol mühendisliğince düzenlenecek, röleve, ataşman defteri, plankote, proje, hesap, tutanak, santive defteri ve
isin yürütülmesi için gerekli diter evrakın zamanında ve usulüne uygun olarak hazırlanmasını ve kontrollük hizmetinde
çalışanların görevlerini eksiksiz olarak yapmalarını titizlikle izler. Bu evrakı kontrol ettiği tarihleri yazarak imzalar.

Madde 10 - Kontrol Mühendisi Görev, Yetki ve Sorumluluğu
Kontrol mühendisi, kendisine verilen işleri, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat
kurallarına ve iş programına uygun olarak yürütülüp süresinde bitirilmesini sağlamak için (aşağıda belirtilen işleri)
kendisi çalışarak, işin büyüklük ve önemine göre emrine verilen kontrol yardımcıları, sürveyanlar ile diğer personelin
hizmetlerinden de yararlanarak yapmakla görevli ve sorumludur.
10.18. Santive röleve ve atasman defterleri ile tutanakların düzenlenmesi için her türdeki kayıtlan tutar, tutturur ve
denetleyerek her kısım için başlangıç ve bitim tarihlerini saptar.
10.18.1. Şantiye defteri
Şantiye defterine her gün, hava durumundan başlayarak işin ilerleyişini, gelişmesini, çıkan engelleri, şantiyeye göre
ihzarat bedeli ödenecek gereçler ile fiyat farkına tabi gereçlerin çeşit ve miktarlarını fatura, tarih ve No' su ile,
sözleşmesi gereğince müteahhidin iş başından bulundurması şart koşulan teknik elemanların o gün iş başında bulunup
bulunmadığını, müteahhitle yapılan önemli görüşme ve sonuçlarını işte kullanılan işçi, makine ve teçhizatın miktarını,
üst kademeden gelenlerin ziyaretlerini ve konuşularak karar verilen hususları, ile birlikte imza eder. (Şantiye defteri,
çift yapraklı ve biri zımbalı olarak düzenlenecektir. Zımbalı kopya imzadan sonra müteahhide verilir.) (Örnek No: 2)
Madde 12 - Sürvcyan Görev ve Sorumluluğu
12.1. Görevlendirildiği şantiyede (işyeri ve mahallelerde) sürekli olarak bulunup inşaat, tesisat, imalat, ameliyat ve her
türlü ihzaratın kontrol mühendisinin tarif ve direktiflerine göre şartname, fen ve sanat kurallarına uygun olarak
yapılmasını gözetleyerek sağlar.
12.2. Görevlendirildikleri şantiyede (işyeri ve mahallerde) fiilen çalışan işçi, taşıt araçları ve iş m akmaların in çeşit ve
sayılarını saptayarak yaptıkları iş cinsine göre ayn ayrı belirterek puantaj defterine kaydeder, (ömek No : 6)
12.3. iş yerinde topladığı bilgileri, inşaat, tesisat ve ihzaratın yerini ve bu yerlerde çalışanların ve ekip baslarının adı ve
soyadlarını puantaj defterine yazar.
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12.10. Her gün yapılan iş miktarını, biltün gün çalışıp çalışılmadığını, havanın çalışmaya elverişli olup olmadığını ve
işte günlük tüketilen çimentonun miktarı ile kontrol mühendisinin isteyeceği diğer malzeme tüketimini sOrveyan
defterine kaydeder, örnek No : 7)

Son Hükümler
Madde 13
Kontrol amiri, kontrol şefi, kontrol mühendisi ve yardımcıları ile sürveyanların görevlendirildikleri işten sürekli veya
işin akışını etkileyecek sürede ayrılmalarında, bu zamana kadar iş için tutulması gerekli her türlü röleve, ataşman, yeşil
defter, tutanak v.s. leri ikmal etmiş olanları ve eksiklikleri tamamlanmış bulunmaları şarttır.
Bu evrakı yerine görevlendirilecek elemana veya amirine bir tutanakla devir teslim etmesi şarttır. Ancak bu takdirde
görevden ayrılmasına izin verilebilir. Görevi süresinde yaptığı işlerden dolayı sorumludur.
Madde 14
Kontrol örgütünden herhangi bir eleman yukarıdaki 13. Maddede yazılı hususları yerine getirmeden ayrıldığı takdirde
durum bir tutanakla saptanarak ilgili hakkında idari ve gerekirse adli mercilere başvurularak soruşturma açılması
sağlanır. Bu işlemlerin yürütülmesinden üst amirler mUteselsilen sorumludur.
Madde 17
Kontrol örgütünde görevlendirilenler, işyerlerini ziyarete gelen Devlet ve Hükümet ileri gelenleri ile kendilerinin üst ve
amirlerini karşılayarak, görevleri ve yapmakta oldukları işler hakkında bilgi verir ve işyerlerinde kendilerine eşlik
ederler.
Madde 19
Bu Yönetmelikte adı geçen her türlü basılı evrak, örneklerine işlere ve kullanılmaya elverişli olacak biçimde idarece
hazırlatılarak kontrol örgütüne verilir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ

Amaç

Madde 1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış
olan bu Genel Şartnamenin amacı, iş sahibi idareler tarafından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre
sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit etmektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Genel Şartname, 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi idareler tarafından bu Kanun hükümlerine göre
ihalesi yapılan ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre anahtar teslimi götürü bedel veya birim fiyat
sözleşmeye bağlanan yapım işlerini kapsar.

Madde 5- İdare, yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasındaki her türlü iletişim, yazılı olarak yapılır.
Sözleşmeye göre herhangi bir kişi tarafından bir izin, onay, belge, olur verilmesi, veya tespit yapılması, ihbar, çağrı
veya davette bulunulması gerektiğinde, bunlar taraflar aksini kararlştırmadıkça yazılı olacaktır.

İşyerinin yükleniciye teslimi
Madde 6- Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin sözleşmede yazılı süre içinde işe başlayabilmesi için işyeri,
eksen kazıkları, someller, röperler vb., zemin üzerinde kontrol edilerek yapı denetim görevlisi tarafından yükleniciye
teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasında ortak bir tutanak düzenlenir.

İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması
Madde 9- Yapım işi ile ilgili işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler vb.
ile 44 üncü madde hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sözleşme
konusu yapım işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 9 uncu maddesi hükümleri dahilinde;
işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile yapılan işin biten kısımları
için, özellik ve niteliklerine göre işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek
deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı ihale
dokümanında belirtilen şekilde (ali risk) sigorta yaptırmak zorundadır.

Yapı Denetim Hizmetleri
İşlerin denetimi

Madde 15- Sözleşmeye bağlanan her tUrlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim
görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.
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Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasında anlaşmazlık olursa, bu anlaşmazlık 52 nci madde hükümlerine
göre idarece karara bağlanır.

Yapı denetim görevlisinin yetkileri
Madde 16- Yüklenici bütün işleri yapı denetim görevlisinin, sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı

ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

İşin Yürütülmesi
İş programı
Madde 18- Yüklenici, sözleşmenin imzalandığının (Sayıştay tesciline tabi işlerde tescilin) idare tarafından kendisine
tebliğ tarihinden itibaren sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun ve sözleşmede
belirtilen iş kısımları ve bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak hazırlayacağı; iş kalemlerini.iş
gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, (ihzarat ödemesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde ihzara»), yıllık ödenek
dilimlerini ve bunların aylara dağılımını gösterir ayrıntılı iş programlarını (en az dört nüsha) hazırlayarak onaylanmak
üzere idareye teslim edecektir.

İhzarat ödenmesi öngörülen birim fiyat esaslı işlerde, iş programlan imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenir.
İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. Bu programlarda gösterilenden fazla yapılan üızaratın bedeli hakedişe

konulmaz ve iş programlan onaylanmadan imalat ve ihzarat bedeleri ödenmez.

İdare, iş programının verildiği tarihten başlamak üzere sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, iş programını
olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylar ve onaylı bir nüshasını yükleniciye verir. İş programlan
idarenin onayıyla geçerli olur.

Ataşmanlar ve ilgili diğer defterler
Madde 29- İşyerlerinde, yapılan işlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için, örneklerine göre şantiye
günlük defteri, röleve ve atasman defterleri, bunlarla ilgili belgeler yüklenici ile birlikte yapı denetim görevlisi
tarafından tutulur. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı birer kopya
yükleniciye verilir.

Yüklenici bu belgelerle defteri imzalamış olmakla içindekileri ve yapılan hesapların
doğruluğunu kabul etmiş olur. İmzalamaz ise veya ihtirazi kayıtlar altında imzalarsa karşı
görüşlerini yazılı olarak bildirmesi için, defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten
başlamak Özere, on gün süre verilir. Bu sOre içinde karşı görüşlerini yazı ile bildirmezse
belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiş sayılır. Bu sonucu tespit
eden bir tutanak düzenlenerek »taşmana eklenir. Ataşman defterinde, mürekkep veya sabit
kalem kullanılacak ve yazı, rakam, resim, kroki ve kesitler özenle, açık ve noksansız olacak,
kazıntı ve silinti olmayacaktır. Herhangi bir yanlışlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk
rakam ve yazı okunacak şekilde üzeri kırmızı mürekkeple çizilip, doğrusu yazılarak aynı
renkli mürekkeple imza edilir.

Yukarıda görülen mevzuat hükümlerine göre Şantiye ve Sflrveyan Defterlerinin tutulması gerekir. Ayrıca
söz konusu defterlere kontrolü yapılan taahhüt konusu işin yerine getirilmesi süreci tüm detayları ile işlenir. Bir yapım
ve onarım işi kapsamında yerine getirilmesi gereken yüzlerce kalem işin her birinin yapım aşamalarının ayrıntılı olarak
izlenmesi için, yapılan imalatların düzenli olarak kayıt altına alınması işin doğası gereği zaten bir zorunluluktur.
Yapılan incelemelerde tespit edilen mevzuata aykırı ödemelerin nedenlerinden biri de kontrol teşkilatının yasal olarak
zorunlu kontrol yöntemine uymamış olmasıdır. Sonuç itibariyle bir yersiz ödemeye meydan verilmemiş olsa bile,
kontrol işlemlerinin mevzuatın öngördüğü usule uygun olarak yapılmaması suçtur. Kaldı ki çok ciddi miktarda yersiz
ödemeler bulunduğu da görülmektedir. I

Bu nedenle, mevzuat gereği düzenlenmesi zorunlu olan defterlerin yasaya aykırı bir teamüle atıfta bulunularak
düzenlenmesinden vazgeçilmesinin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu , görevini ihmal edenler hakkında yasal işlem
yapılması için yetkili mercilere bildirimde bulunulması gerektiği sonucuna varılmıştır.
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b- Diğer İddialar;

İnşaat, onanm ve tesisat işleri ile ilgili diğer iddialar, her bir iş bazında aşağıda

değerlendirilmiştir:

1. VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEK OKULU

Vezirköprü Meslek Yüksekokulu işi için üç ayn ihale yapılmış, her biri ile ilgili ugulamalar aşağıda
değerlendirilmiştir.

Vezirköprü Meslek Yüksekokulu-l.İhalc:

Yıllık Yatırım Programındaki Sektörü ve Proje Nosu: EGlTİM 1995H031540
Müteahhidin Adı : Süleyman ACAR
Birinci Keşif Bedeli :40.000.000.000.-TL
İhale Tarihi ve Kararı Nosu : 06.09.1995 547/234
İhale Tenzilatı : % 15,15
İhale Bedeli : 33.940.000.000.-TL
Sözleşme Tarih ve Nosu : 25.09.1995 32568
Sözleşmenin Sayıştay Tescil Tarih ve Nosu : 29.09.1995 003892-017632
Tescilin Müteahhide Tebliğ Tarihi : 29.09.1995
İş Yeri Teslim Tarihi : 02.10.1995
İşe Başlama Tarihi : 02.10.1995
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi : 31.12.1998
Verilen Süre Uzatımlarıyla İşin Bitim Tarihi : 27.04.2003
İkinci Keşif[Son Keşif) Bedeli. %30 dahilinde : 52.000.000.000.-TL
Toplam (Son) İhale Bedeli :44.122.000.000.-TL
Taahhüdün %30 dahil Bitirildiği tarih : 11.10.2002
%30 Keşif Artışı İle İşin İkmal Edilememesi
Nedeniyle Tasfiye Kabul İtibar Tarihi : 22.11.2002
Düzenlenen hak ediş Sayısı : 44 adet ve Kesin hak ediş
Sözleşme Fiyatlarıyla yapılan işler Tutarı : 52.000.000.000.- TL
Kararname Fiyat Farkı Toplamı :754.285.118.000.-TL
İhzarat Kesintisi Toplamı :(-) 1.7O8.552.OOO.-TL
İhale Tenzilatına Tabi Olmayan Ödemeler Tutan : 52.053.376.000.- TL
ÖDENENLER YEKÜNÜ : 734.736.592.000.-TL

Yukarıda ihale ve ödemelere ilişkin bilgileri yazılı bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu İnşaatı işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu hükümlerine göre
ihale edilmiş, işin yürütülmesi bu kanun ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yapım işleri mevzuatı
ile fiyat farkı kararnameleri hükümleri çerçevesinde yapılmıştır.

İşin bitim süresi 31.12.1998 olup bu süre; Yıllık yatınm programlarında yer alan yatırım
ödeneklerine göre yeterli ödenek verilememesi ve Maliye Bakanlığının yılı bütçe ödeneklerini belli
oranlar dahilinde serbest bırakması nedenleriyle beş defa sure uzatımı verilerek 27.04.2003 tarihine
kadar uzatılmıştır.

İşin birinci keşfi olan 40.000.000.000.-TL ye bitirilememesi üzerine 2886 sayılı kanunun 63
üncü maddesi hükmünce %30 dahilinde fazla iş yaptırılmış olup, İkinci (Son) Keşif
52.000.000.000.- TL olmuştur. Kararname fiyat farkı olarak 754.285.118.000.-TL, İhale tenzilatına
tabi olmayan malzeme fiyat farkı olarak 52.053.376.000.-TL ödenmiştir. Devreden ihzarat bakiyesi
kesintisi olarak 1.708.552.000.- TL kesinti yapılmıştır.

28.10.2002 tarihli Kesin Hesap hak edişiyle; 11.10.2002 tarihine kadar yapılan işlere dair
hak ediş düzenlenerek müteahhide ödenmiştir.
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l l . 10.2002 tarih ve 44 nolu hak ediş de 11.10.2002 tarihine kadar yapılan işlere dair
düzenlenmiş olup, Toplam Tutan: 734.745.125.000.- TL dır.

28.10.2002 tarih ve Kesin Hesap hak edişinin Toplam Tutan ise 734.736.592.000.-TL dır.
44 nolu hak edişteki 8.533.000.- TL lık hesap hatası kesin hesap hak edişinde düzeltilmiştir ve
KDV dahil müteahhitten 10.069.000.- TL kesinti yapılmıştır.

Taahhüt konusu işin birinci keşif ile bitirilememesinin nedenleri olarak : Birinci keşifle yer
alan inşaat.tesisat ve elektrik kalemleriyle; ikinci keşifte (kesin hesap hak edişinde) yer alan inşaat,
tesisat ve elektrik kalemleri poz numaralan ve imalat cinslerinin değiştirilerek uygulanmasının
neden olduğu, yani ilk keşif/yaklaşık maliyet hesabına göre hak edişe alınan bazı imalat
kalemlerinin fıyatlannın çok yüksek miktarda artırıldığı, dolayısı ile maliyetin çok aşırı
yükseltildiği dikkat çekmektedir.

Nakliyeye esas malzeme ocaklannın ve temin yerlerinin şantiyeye daha uzak mesafedeki
ocak ve temin yerlerinin seçilmesi nedeniyle maliyetin artırıldığı,

Birim fiyatı daha düşük olup birinci keşifte yer alan imalatların yerine daha yüksek fiyatlı
olup sonradan birim fiyatlara giren imalatların seçilmesinin etken olduğu,

Belirlenmiş olup;
19050/2 Cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması, 21065,21066,21067,21068 poz nolu iş iskelesi

imalatları, 21210 ve 21240 poz nolu ahşap oturtma çatı imalatlarının eski ve yeni kereste
miktarlarının oranlaması, PVC plastik doğrama tartılarının tahkikinin, 23152 poz nolu kapı pencere
imalatının ve 23159 poz nolu sac kapı kasa imalatlarının, 25021 poz nolu yağlı boya imalatının -
27582/2 poz nolu saten alçı imalatı yaptırıldığına göre- tahkikinin yapılması gerekmektedir. 67.6
km mesafedeki kavak tuğla ve kiremit fabrikalarından temin edilmesi gereken tuğla ve kiremidin 99
km mesafedeki Boyabat' tan temin edilmesi uretiyle maliyet artışına neden olunduğu
görülmektedir.

12.12.2002 tarih ve B.30.2.ODM.0.70.80.00.123/1457 sayılı, Genel Sekreter Nazım
ALKAN imzalı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Adem GÜLEL olurlu yazı ekindeki, Müteahhit
Süleyman ACAR imzalı, Rektör Prof Dr.Ferit BERNAY'ın imzası bulunmayan EK SÖZLEŞME
( Sulhname ) gereğince %30 keşif artısının üzerinde gerçekleşen 25.017.109.000.- TL fazla ödeme
yapılmıştır. Bu ödemeler gerçek bir gider karşılığı yapılmış olsa bile, mevzuat ile belirlenen sınır
aşılmak suretiyle meydana getirilmiş bir oldubitti esas alınarak yapılmış ödemelerdir. Kamu
harcamalarında esas olan harcama ilkeleri ihlal edilmiş, keyfi davranılmıştır.

VezirkSprû Meslek Y0ksekokulu-2:

Yıllık Yatınm Programındaki Sektörü ve Proje Nosu: EĞİTİM 1995H031540
Müteahhidin Adı : FMG lnş.Tes.Dek.San.Tic.Ltd.Şti.
Birinci Keşif Bedeli :400.000.000.000.-TL
İhale Tarihi ve Karan Nosu : 25.10.2002 547/371
İhale Tenzilatı : % 51,85
İhale Bedeli : 192.600.000.000.-TL
Sözleşme Tarih ve Nosu : 02.12.2002 25092
Sözleşmenin Sayıştay Tescil Tarih ve Nosu : —
Tescilin Müteahhide Tebliğ Tarihi : —
İş Yeri Teslim Tarihi : 12,12.2002
İşe Başlama Tarihi : 12.12.2002
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi : 01.10.2003

İkinci Keşif(Son Keşif) Bedeli. İş azalışı Tasfiye : 122.923.713.000.- TL
Tasfiye Kabul İtibar Tarihi : 16.12.2004
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Düzenlenen hak ediş Sayısı : 1 adet ve Kesin hak ediş
Sözleşme Fiyatlarıyla yapılan işler Tutan : 122.923.713.000.- TL
Kararname Fiyat Farkı Toplamı : 36.887.580.000.-TL

Yukarıda ihale ve ödemelere ilişkin bilgileri yazılı bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu inşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre
25.10.2002 günü ihale edildiği, Sözleşmenin otuz yedi gün sonra 02.12.2002 günü imzalanmış
olduğu, yer tesliminin sözleşmeden on gün sonra 12.12.2002 günü yapılmış olduğu,

Sözleşme bedelinin 50.000.000.000.-T1 sının 2002 yılında, kalanının da 2003 yılında
ödeneceği ve ödemenin Bütçe Dairesi Başkanlığınca yapılacağı belirlenmiştir.

Komisyonumuza ulaşan belgelerden 2002 yılında her hangi bir imalat ve ihzaratın
yapılmadığı ve dolayısıyla ayrılan yılı ödeneğinin harcanamadığı belirlenmiştir.

Taahhüt kapsamında 2003 yılında düzenlenen 26.12.2003 tarihli ve 1 nolu hakediş ile ;
İnşaat imalatı olarak 800 adet anfi sırasının özel Fiyat düzenlenerek ödendiği, 2002 yılı sözleşme
fiyatlarıyla 111.692.308.000.-TL ve 33.507.692.000.-TL 2003 yılı kararname fiyat farkı hakedişi
düzenlendiği,

Tesisat işleri için 2002 yılı sözleşme fiyatlarıyla 11.231.404.823.-TL ve 2003 yılı kararname
fiyat farkı olarak 3.379.888.345.-TL hakediş düzenlendiği,

Toplamda 122.923.713.000.-TL sözleşme fiyatlarıyla, 36.887.580.000.-TL kararname fiyat
farkı olmak üzere 159.811.293.000.-TL hakediş düzenlendiği,

Bundan ihale tenzilatı düşüldükten sonra kalan 76.949.138.000.-TL nin 518 KDV ilave
edilerek 90.799.983.000.-TL ödendiği belirlenmiştir.

Hakedişin ilk ve son hakediş olmasına rağmen tanzim tarihinin 26.12.2003 ve numarasının 1
No olduğu ancak içerisindeki; ilanın tarihinin 19.12.2002 olduğu, ilan Tutanağının tarihinin ise
26.12.2002 olduğu görülmüştür.

Anfi sırası yapımına esas faturanın tarihinin 19.12.2003 ve no.sunun 040590, çeliksan
Çelik Eşya ve Mobilya San. Firmasına ait olduğu ve bu faturanın Samsun Ticaret ve Sanayi
Odasınca 09.04.2004 gün ve 3747 sayı ile rayiçlere uygunluğunun tasdik edildiği,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 18.03.2003 tarih ve
123/212 sayılı yazısıyla , Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına ekli teknik şartnameye göre anfi
sırasının fiyatının sorulduğu,

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının 27.03.2003 tarih ve 2330 sayılı yazısıyla ; ".... ilgi
yazınız ekinde teknik şartnamesi ve teknik resmi gönderilen öğrenci anfi sırası fiyatının
BAYINDIRLIK BİRİM FİYATLARINA GÖRE ANALİZİNİN yapılabileceği rayiç fiyat
verilmediği" bildirilmiş olduğu, 14.04.2003 tarihli ve 2804 sayılı yazısında ise bir adet anfi
sırasının 145.200.000.- TL/adet olarak tespit edildiğinin bildirildiği,

2003 yılı fiyatının 145.200.000.-TL + %25 müteahhit karı ilavesiyle 181.500.000.-TL/adet
olarak belirlendiği.Enterpolasyon yapılarak 2002 yılı fiyatının da 139.615.385.-TL/adet olarak
belirlendiği,

İşin birinci keşfinde bulunmayan ve hakedişe giren imalatlar için olur alındığı,
Hakedişin iç sayfalarında 01.10.2003 tarihine kadar yapılan işler icmalinin olduğunun

belirtildiği,
Müteahhit faturasının tarihinin 31.12.2003 olduğu,
Birinci keşifte Anfi sırasının fiyatının 2002 yılı fiyatıyla 85.0OO.OOO.- TL olarak belirlendiği

tespit edilmiştir.
Devlet Planlama Teşkilatının 30.07.2003 tarih ve 2767 sayılı yazılarıyla; " 2003 yılında

tamamlanması planlanan 1995H031540 numaralı - Vezirköprü MYO - projesinin, programlandığı
şekilde zamanında bitirilmesi gerekmektcdir.Bu itibarla,anılan projeden ödenek tenkis edilmesine
yönelik talebiniz uygun mütalaa edilmemiştir " görüleceği üzere üniversitenin 2003 yılında
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da harcanamayacağını düşündüğü ödeneği başka projelere aktarma suretiyle tenkis talebinin olduğu
belirlenmiştir.

Taahhüt konusu işler sözleşme ve şartname hükümlerine göre yerine getirilmediğinden
dolayı 2886 sayılı kanun ve Bayındırlık işleri genel şartnamesi ve sözleşme hükümlerinin
uygulanmaması nedeniyle akdin şartlarının gerçekleşmediği anlaşılmış ve 88/13181 sayılı
kararname gereği 2002 ve 2003 yılı ödenekleri harcanana kadar kararname fiyat farkı ödenmemesi
gerektiğinden, gecikmenin idareden kaynaklanması durumunda idare görevlileri hakkında,
müteahhitten kaynaklanması durumunda müteahhit hakkında yasal işlem yapılması gerektiği
anlaşılmıştır.

16.12.2004 tarih ve 123/1967 sayılı yazıdan anlaşıldığı üzere 2004 yılı yatırım programına
alınmayan bu proje için bütçe kanununda da ödenek konulmadığından bahisle uzlaşma suretiyle
işin ve sözleşmenin tasfiyesine olur verilmiş olup,

16.12.2004 tarihi itibar alınarak, 27.12.2004 günü işin tasfiye kabul tutanağı düzenlenmiştir.

Vezirköprü Meslek YUksekokulu-3:

Yıllık Yatırım Programındaki Sektörü ve Proje Nosu...: 2005 H 032150
Müteahhidin Adı : Vivi İnş. Ali ÇOLAK
İhale Tarihi : 05.07.2005
İhale-Sözleşme Bedeli : 60.000.-YTL
Sözleşme Tarih ve Nosu : 26.07.2005 17079
İş Yeri Teslim Tarihi : 29.07.2005
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi : 28.08.2005

Yukarıda ihale bilgileri yazılı bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek
Yüksek Okulu Büyük Onarımı Yapımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihale
edilmiş olup Yaklaşık Maliyet Hesap Tablosundan idarece hazırlanan Yaklaşık Maliyetin 64.500,-
YTL olduğu ve bu bedel üzerinden açık ihale usulü ihaleye çıkıldığı, Teklif sahibi yüklenici
firmanın da götürü bedel anahtar teslimi teklifine esas maliyet analizlerinin 50.000,- YTL olarak
hesap edildiği, buna %18 KDV ve müteahhit karının dahil olmadığı belirtilmiştir. Taahhüt konusu
iş bedeli 28.08.2005 tarih ve 1 nolu hak edişle 60.000.-YTL olarak düzenlenmiş, geçici kabule
kadar %3 kesinti yapılıp, kalanına %18 KDV ilave edilerek ödenilmiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

1995 yılında 40.000-TL'ye ihale edilen inşaat için bu ihale kapsamında 734.736.-YTL hak
ediş ödendiği. Ayrıca aynı yükleniciye Sulhname ile 25.017,- YTL daha ödendiği,

2002 yılında yapılan ihale kapsamında 159.811,- YTL ödendiği, işin sözleşme bedelini
doldurmadan tasfiye edildiği,

2005 yılında yapılan ihale kapsamında ise 60.000,- YTL ödendiği, anlaşılmaktadır. Binanın
henüz kullanılmaya başlanmadığı tespit edilmiştir. Bu inşaatın ihale işlem dosyalarının tamamı
gönderilmediği içen, ihale süreci ile ilgili değerlendirme yapılmamıştır. Ancak taahhüdün ifası
aşamasında, sözleşme, şartname ve mevzuata aykırı bir çok işlemin yapıldığı ve maliyetin artırıldığı
dikkat çekmektedir. Komisyonumuzun inceleme süresinin kısalığı nedeniyle bizzat yerinde
imalatların kontrol edilmesi mümkün olmamıştır.

Tespit edilen hususlarla, yerinde incelenmesi gereken hususların ayrıntılı olarak
değerlendirilmek suretiyle ihale, sözleşme, taahhüdün ifası ve ödeme aşamalarının yerinde
yapılacak inceleme ile değerlendirilmesi ve mevzuata aykırılık varsa ortaya çıkan kamu zararının
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ve sorumlularının tespiti için Sayıştay Başkanlığı'na talepte bulunulmasının uygun olacağı

düşünülmüştür.

2. ZİRAAT FAKÜLTESİ İNŞAATI

Yatırım Programı Proje Nosu :1988H032080
Müteahhidin Adı : Hayrettin KÜÇÜK
Birinci Keşif Bedeli : 25.000.000.000.- TL (1993B.F.)
İhale Tarihi ve İhale Kararı Nosu.: 04.11.1993 547/32
İhale Tenzilatı : %34,75
İhale Bedeli : 16.312.000.000.-TL
Sözleşme Tarih ve Nosu : 04.01.1994 0265
Sayıştay Tescil Tarih ve Nosu : 14.01.1994 107-284
İş Yeri Teslim Tarihi : 04.02.1994
İşe Başlama Tarihi : 04.02.1994
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi: 31.12.1995
Uzatılan Sürelerle İşin Bitim Tarihi: 18.04.2000

Yukarıda ihale bilgileri verilen Ziraat Fakültesi İnşaatı işinde taahhüt konusu A-B-E-G
blokları inşaatları işinde; Komisyonumuzca yazılan ve tüm yapım, onarıra ve tesisat işleri ile ilgili
tüm evrakların istenmesine ilişkin yazıya üniversite tarafından verilen cevapta, Ziraat Fakültesi
İnşaatı işine ilişkin evraklar gönderilmemiştir. Komisyonumuzca 22.12.2005 tarih ve 199 sayılı
yazısı ile Ziraat Fakültesi inşaatı ile ilgili bilgi ve belgeler yeniden istenmiş, Ondokuz Mayıs
Üniversitesinin 04.01.2006 tarih ve 101-162 -10110 sayılı yazı ile gönderilmiştir. İstenen
belgelerin tam ve zamanında gönderilmemesi nedeniyle, iddiaların en fazla yoğunlaştığı iş olan
Ziraat Fakültesi inşaatı işe ile ilgi değerlendirme süresi çok kısalmıştır. özellikle Yazı cevabının
komisyonumuza ulaştığı 06.01.2006 tarihinden hemen sonra Bayram Tatilinin başlaması nedeniyle
kalan çok kısa zamanda tespit edilebilen hususlar aşağıda çıkarılmıştır. Gönderilen belgeler ile yine
idare tarafından komisyonumuza iletilen adli ve idari soruşturma dosyaları ve komisyonumuza
başvuran kimselerin gönderdikleri belgeler yapılan incelemeye göre;

G ve E bloklar 2000 yılına kadar tamamlanarak hizmete açılmış olduğu, iki adet prefabrik
hangar binasının duvar,sıva,döşeme işlerinin aynı taahhüt kapsamında yapıldığı, A-B bloklarının
Dekanlık ve idare binası olması ve Dekanlığın teklifi,Rektörlüğün onayı ile bu iki bloğun
yapımından vazgeçilerek, dershane ve laboratuar ihtiyacını karşılamak için projenin devamında
yapılması düşünülen H blok inşaatının yapımına 1999 yılında başlanıldığı, 2000 yılı mart ayına
kadar temel.zemin kat betonarmesinin bitirildiği, Birinci kat kalıp ve demir imalatlarının yapıldığı
ancak betonunun dökülemediği, bu tarihten sonra da müteahhidin işi ve iş yerini terk ettiği,

2000 yılı program ödeneğinin 75.000.000.000.- TL olduğu ve bunun 15.03.2000 tarih ve 48
nolu hak edişle 23.802.684.327.-TL sının harcandığı, artan ödeneğin bu inşaata harcanmadığı,

2001 yılı program ödeneğinin 200.000.000.000.-TL olduğu ve bu ödeneğin bu inşaata
harcanmadığı,

2002 yılı program ödeneğinin 200.000.000.000.-TL olduğu ve bu ödenekten
59.824.518.973.-TL mn 49/A nolu ve 16.12.2002 tarihli hak edişle ödendiği, artan ödeneğin bu
inşaatta harcanmadığı, 31.12.2002 tarihine kadar süre uzatımı verildiği,
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çalışılmayan günler için 15.03.2000 tarihinden yeniden işe başlanılması tarihi olarak
gösterilen 05.08.2002 tarihine kadar sözleşme ve şartname hükümlerine göre ceza kesilmediği,
Müteahhidin 49/A nolu hak edişi de aldıktan sonra yine işi ve iş yerini terk ettiği,

2003,2004,2005 yıllarında program ödeneği olarak sadece birer milyar lira iz ödenek
konulduğu,

Müteahhidin işi ve iş yerini terk etmesi üzerine;

A) Yapılan Yazışmalar:
l)16.O8.2O00tarih ve 123/537 sayılı yazı, 29.09.2000 tarih ve 123/647 sayılı yazı,

30.10.2000 tarih ve 123/722 sayılı yazılarla işe iş programına göre devam etmesi.aksi takdirde 2886
sayılı kanun ve sözleşme gereğince işlem yapılacağı hususu üç kez bildirilmiştir.

2) 15.03.2001 tarih ve 123/243 sayılı yazı ile müteahhide 10 günlük süre içerisinde işe
başlamaz ise 47 nci madde gereği işlem yapılacağı bildirilmiştir.

04.04.2001 tarih ve 123/302 sayılı yazı ile 47 nci maddeye göre fesih işlemi yapılması için
noterden protesto çekilmesi hususu Hukuk Müşavirliğine bildirilmiştir.

3) 20.04.2001 tarih ve 123/364 sayılı yazı R.Doğan ve R.Durmuş paraflı, Hukuk
Müşavirliğince işlem yapılmadığına dair olup.Gen.Sek.Nazım ALKAN imzalamamıştır.

4) 09.08.2001 tarih ve 123/763 sayılı yazı, lnş.Çev.Yük.Müh.Recep Durmuş Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanı imzasıyla yazılan yazı, Genel Sekretere parafı yapılmaksızın rektöre
gönderilmiş ve yazı Hukuk Müşavirliğine havale edilmiştir.

5) 14.11.2001 tarih ve 123/1102 sayılı Recep Durmuş imzalı yazıyla Rektörlük makamına
direkt yazılan yazıyla 2886 sayılı yasa ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi ve Sözleşme
hükümlerinin yasal süre içerisinde sonuçlandırılması teklif edilmiştir.

6) 17.04.2002 tarih ve 123/493 sayılı Barbaros Odabaş imzalı yazıyla fesihle ilgili süreç ve
devir işleminin olup olmayacağı hususunda görüş alınmak üzere Rektör havalesiyle Hukuk
Müşavirliğine gönderilmiştir.

7) 05.08.2002 tarihinde Samsun Üçüncü Noterliğinin 13887 yevmiye nosuyla müteahhide
2886 sayılı kanun ve BtGŞ2nin 47. maddesine göre işin feshedileceği ihtarnamesi çekilmiştir.

8) 01.08.2002 tarihli Hayrettin Küçük imzalı dilekçe 2.8.2002 tarih ve 4917 sayı ile kayda
alınmış ve müteahhit işe devam ettiğini bildirmiştir.

9) Tarihsiz ve 123/1537 sayılı yazı ile işin müteahhidine 18.04.2000 den itibaren 31.12.2002
tarihine kadar sure uzatımı verilmiştir.

B)Devir İsteği ve bu doğrultuda yapılan yazışmalar:

1)27.08.2001 tarih ve 123/813 sayılı Recep Durmuş imzalı yazıda bahsedilen Müteahhit
Hayrettin Küçük'ün işi Vivi İnşaat Ali Çolak'a devir etmeyeceğini, 14.08.2001 tarihli 16992
yevmiye numaralı Samsun 4. Noterliği ihbarnamesi rektör imzasıyla Hukuk Müşavirliğine havale
edilmiştir.

2) 27.09.2001 tarih ve 123/943 sayılı Nazım Aklan imzalı yazıyla işin Karintaş Karadeniz
İnşaat Tic. A.Ş. ye devrinin olup olamayacağı hususunda görüş isteyen yazısı Hukuk Müşavirliğine
Rektörce havale edilmiştir.

3) Söz konusu firmanın devir için yeterli görülmediği 18.01.2002 tarih ve 123/80 sayılı Rektörlük
makamına rapor edilmiştir.

C) Proje Bedeli konusunda yapılan yazışmalar:
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05.11.2002 tarih ve 123/ 1307 sayılı Barbaros Odabaş imzalı yazıyla müteahhidin talep
ettiği proje bedelinin ödenip ödenmeyeceği hususunun araştınldığı.hukuki açıdan değerlendirilmesi
gerektiği, rektörlük makamına arz edilmiştir.

23.12.2002 tarih ve 123/1508 sayılı Barbaros Odabaş imzalı yazı Rektörce Hukuk
Müşavirliğine havale edilmiş ve yazıda proje bedeli konusundaki yazışmalar ve görüşler
sıralanarak Hukuk Müşavirliği görüsünün çok ivedi gönderilmesi bildirilmiştir.

20.11.2002 tarih ve 641/1331 sayılı Av.Nebile Topaloğlu imzalı yazıyla ,"...e müteahhit
tarafından yapılmış ise.bunun teslim tutanakları ve fatura ibrazı ile çözüme kavuşabileceği.."
görüşü bildirilmiştir.

02.05.2003 tarih ve 123/380 sayılı Barbaros Odabaş imzalı yazıyla "proje konusunun
çözüldüğü ve sorun yaşanmadığı" hususu Rektör havalesiyle Hukuk Müşavirliğine bildirilmiştir.

10.11.2003 tarih ve 123/1367 sayılı Barbaros Odabaş imzalı yazıyla proje bedeli konusunda
- anlaşılan müteahhit bu konuyu mahkemeye götürmüş- Hukuk Müşavirliğine görüş bildirmiş.

17.02.2004 tarih ve 123/ sayılı Barbaros Odabaş imzalı yazıyla proje konusunda yine
hukuk müşavirliğine görüş bildirilmiş.

D)Gecikme Cezası kesilmemesi hususu Sayıştay veya Maliye Denetim Elemanları
tarafından sorulduktan sonra;

12.08.2004 tarih ve 123/1245 sayılı EK SÜRE UZATIM kararıyla 25 haziran 2001 e kadar
sure verilip, 25.06.2001 ila 16.12.2002 arası 462 gün gecikme cezası hesap edilmiştir.
Bu ceza bütçe daire başkanlığının 16.8.2004 tarih ve 819887/818 sayılı vezne alındısı ile
2.260.850.000.-TL tahsil edilmiştir.

E) İhzarat Malzemelerinin Götürülmesi Olayı:

1) Müteahhidin inşaatta kullanılmak üzere şantiyede ihzar ettiği malzemelerden; 15.03.2000
tarih ve 48 nolu hak ediş bünyesine giren ve kendisine mevzuat gereği yed-i emin olarak tutanakla
teslim edilen malzemelerden bir kısmının şantiyede olmadığı 21.08.2001 tarihli tutanakla tesbit
edilmiştir.

2) Müteahhide eksik malzemeleri inşaat mahalline getirmesi için 22.08.2001 tarih ve
123/798 sayılı rektör imzalı yazıyla bildirimde bulunulmuştur.

3) 05.09.2001 tarih ve 123/847 sayılı yazıyla malzemelerin getirilmediği ve gerekli hukuki
işlemin yapılması için Hukuk Müşavirliğine yazı yazılmıştır.

4) 12.09.2001 tarih ve 123/866 sayılı yazıyla Hukuk Müşavirliğine tekrar yazı yazılmıştır.
5) 17.09.2001 tarih ve 123/895 sayılı yazıyla hukuk müşavirliğine rektör havaleli tekrar yazı

yazılmıştır.

F) Düzensiz yapılan işler

03.02.2003 tarih ve 123/094 sayılı Barbaros Odabaş imzalı yazı aynen: " Ziraat Fakültesi
inşaatı müteahhidi Hayrettin Küçük, 49 nolu hak edişi bilgimiz dışında haricen düzenleyip
19.06.2002 tarihinde dairemize vermiştir. Ancak, inşaatta çalışma yapılmaması, yeni imalat
olmaması ve ihtilaflı proje konusunu içermesi nedeniyle bu hak edişle ilgili herhangi bir işlem
yapılmamıştır. Bu defa, inşaatın uzun süre duraklaması, kontrollük heyetinin değişmesi nedeniyle,
49 no olarak düzenlenmesi gereken hak ediş sehven 49/A no olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini müsadelerinize arz ederim. " şeklindedir. Yazı rektör tarafından
onaylanmıştır. Bu yazı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı tşleri ve Teknik daire Başkanlığında
işlerin nasıl yürütüldüğü konusunda fikir vermektedir. Yazıda müteahhit tarafından hazırlanmış bir
hakedişin ödenmesi aşamasında meydana gelen aksaklık, işlerin nasıl yürütüldüğünün ortaya
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çıkmasına neden olmuştur. Hak ediş ile ilgili değişiklik onayı alındığına göre, müteahhit tarafından
hazırlanmış hak ediş üzerinde belirli bir aşamaya kadar resmi işlemler yapılmıştır. Yukarıdaki
yazıdan, hak edişin kontrol elemanlarınca usulüne görev hazırlanması bir yana müteahhit tarafından
hazırlanmış hak edişlerin problem çıkmadığı takdirde incelenmeksizin işleme konulduğunu
göstermektedir.

Değerlendirme

Ziraat fakültesi İnşaatı İşi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü Bütçe Kontrolörü Ali Sezer tarafmdan hazırlanmış ayrıntılı rapor; Sorumlular hakkında
cezai işlem yapılması için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiş, gönderilen yazı
üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı; Rektör hakkında işlem yapılmasını talep eden raporu
sorumlulardan biri olan rektöre gereğini yapmak üzere göndermiştir. Cezai işlem yapılmasına dair
bir inceleme raporunun gereğini yapmak üzere suçlanan kimseye gönderilmesi, ya raporun hiç
okunmadığım, yada denetim görevinin bilerek ihmal edildiğini ortaya koymaktadır.
Bu bakımdan söz konusu rapor üzerine hiçbir inceleme yapmayan Yükseköğretim Kurulu Başkanı
Prof.Dr.Erdoğan Teziç ve Başkan Vekili Prof.Dr.Aybar Ertepmar hakkında gerekli cezai işlemlerin
yapılması için ilgili mercilere raporun bir örneğinin gönderilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

3. SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ İNŞAATI

1990 H 033630 yatırım proje nolu Samsun Eğitim Fakültesi İnşaatı işi 2.100.000.000.000.-
TL birinci keşif üzerinden 18.07.2001 tarih ve 547/238 karar numarasıyla, % 29,55 ihale
tenâlatıyla, 1.479.450.000.000.-TL ihale bedeliyle SABA YAPI MtM.MÜH.tNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. +
H.Cahit SAYDAM uhdesine ihale edilmiş, 17.09.2001 tarih ve 18487 yevmiye numarasıyla
sözleşme akdedildiği. Sözleşmeye göre işin bitim tarihinin 21.12.2004 olduğu,

25.12.2001 tarih ve 1 numaralı hak edişle işin müteahhidine, imalat ve ihzarat tutan:
134.994.689.129.- TL , İhale tenzilatına tabi olmayan ödemeler (Malzeme fiyat farkı) tutan:
105.974.221.000.-TL olarak düzenlenen hak edişle, ihale tenzilatı düşülüp,%18 KDV ilavesiyle
toplam,237.149.581.000.-TL ödeme tahakkuk ettirildiği görülmüştür.

hakediş içerisindeki belgelerden 25.12.2001 tarihinde düzenlenmiş ihzarat tesbit tutanağına
göre, 1000m3 Çakıl, 610,807 ton nervürlü demir ihzaratımn yapılmış olduğu,

25.12.2001 tarihli 123/1264 sayılı yazıdan ita amirinin ihzarat yapılması için onay verdiği,
Ancak, söz konusu inşaatın 2002 yılı ödeneğinin 1.000.000. gözükmektedir.Ahnacak ihzarat
malzemelerinin 2002 yılında imalata dönüşebilmesi ancak yeterli ödeneğin aktanlması ile mümkün
olacaktır ifadesinin de bulunduğu,

Komisyonumuza ulaşan bilgiler ışığında bu hususta Devlet Planlama Teşkilatına yazılan
yazıya alınan cevabi 16.12.2005 tarih ve 5908 sayılı yazı ve ekleri incelendiğinde;

11.12.2001 tarih ve 2001/126 sayılı Yüksek Planlama Kurulunca " EK:2 listede
gösterilen projelerin ise 2001 Yılı Yatınm Programından çıkarılması hususunun Bakanlar
Kurulu'na arzına, " kararı verildiği,

12.12.2001 tarih ve 2001/3458 sayılı B.K.K ile anılan raporun kabul edildiği,
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Söz konusu YPK ve BKK 'lan Devlet Planlama Teşkilatınca, 21 Aralık 2001 tarih ve 5276
sayılı yazı ekinde yer alan kuruluşlara bildirildiği,

ANCAK BUNA RAĞMEN İTA AMİRİNİN PROGRAMDAM ÇIKARILMIŞ BULUNAN
PROJE İÇİN -KONTROL TEŞKİLATININ UYARISI DİKKATE ALINMAKSIZIN- İHZARAT
YAPILMASINA ONAY VERDİĞİ,

İnşaatın programdan çıkarıldığını bildirilmesinden sora ödeme tarihine göre son derece
yüksek miktarda ihzarat yapılması nedeniyle kamu kaynaklan israf edilmiştir. İhzar edilen demirler
idareye teslim edildikten sonra, yaklaşık 4 yıldan bu yana kullanümayarak bekletilmektedir.
Komisyonumuza gönderilen disiplin soruşturma dosyalarından, ihzar edilen demirlerin daha kısa
süre içinde kullanılmaması nedeniyle kontrol teşkilatı disiplin soruşturması yapılarak disiplin cezası
verildiği. Anlaşılmıştır. Yatırım programında yer alan inşaatlar için yapılan ihzaratın kullanılması
için belirli bir süre geçmesini kamuya zarar verme olarak değerlendiren rektörün, yatırım
programından çıkarılmış bir inşaat için kullanılamayacağı kesin olan malzemeler ihzar ettiği, bu
malzemelerin ihzar edildikleri tarihten bu yana geçen 4 yıl içinde kullanılmayarak bekletildiği,
kullanılamayacak malzemelerin satın alınmasının kamunun zararına yol açtığı, programdan
çıkarılan iş için alınan malzemelerin bedelinin 2001 yılı rakamları ile 237.149.581.000-TL olduğu
anlaşılmaktadır.

Üniversitenin kaynaklarının yetersizliğinden söz edilirken, imalata dönüşmesi mümkün
olmayan 2001 yılı rakamlarına göre 237.149.581.000-TL malzemenin satın alınması, kaynakların
doğru ve yerinde kullanılmadığını göstermektedir.

Diğer yandan, kamu harcamaları için temin edilen her kaynağın millet için oluşturduğu bir
bedel bulunmaktadır. Bütçe yapısı gereği, kamu harcamalarının finansmanı ciddi bir borçlanma
gereği doğurmakta, kaynak teinin edilmesi ihtiyacı borçlanmayı artırmaktadır. Bir çok kamu
kurumunun, özellikle belediyenin toplam yatırım bütçesinin aşan miktardaki harcamanın, yılı içinde
imalata dönüşmesi mümkün olmayan malzeme kalemleri için harcanmış olması keyfiliği ve
savurganlığı göstermektedir.

Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması için raporun bir örneğinin Sayıştay
Başkanlığına ve YÖK Başkanlığına gönderilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.
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(Ek-1)

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÛRLÜÖO

(un iftal w taoüt HUM

' " U n *

Sayı :Bt0O.3.caı.Q.7O.M.OO.WVT2.6'-f 8 . A M ? U N

REKTÖRLÜK MAKAMİNA.

Müteahhit SABA Yapı InşTıc U d Ş t U H Cahit Saydam taahhüdünde yap4maklft!ISn*P-v J '
2.100.000.000.000.-U keşif bedelli 'Samsun Eğitim Fakültesi 2. Blok İnşaatı işi i k O M M r f V "
tarihinde İhale edilmiştir. '"'

İnşaatın yapılacağı alan orman alam olduğundan. Orman İsletme Müdürlüğü ve
Orman Bakanlığından gerekli İzinlerin alınması, Çevre Düzenleme Müdürlüğü tarafından inşaat
alanının temizlenmesi işlemi uzun sürdüğündan yer teslimi 10.122001 tarihinde yapılabilmiştir.

Kalan ödeneğin imalata dönüştürülmesi zaman darlığı ve hava şartlarından dolayı
mümkün değildir.

Sözleşmenin S. Maddesi D fıkrasına göre 'Sözleşmesine göre ihzara! bedeli ödenen
malzeme yıllık iş programında olan İş kalemleri için o yıl yapılacak işe yeterli miktarda ihzar
edilecektir. Yılı Rüyacından fazla ihzar edilmiş. malzemenin fazla kısmının bedeli
ödenmeyecektir. Ancak ilerinki yıllar için gerekli olan malzeme onaylı iş programına uygun
olarak ve İdarenin yazılı izni ile uygulama yılı ihtiyacından fazla miktarda ihzar edilebilir ve
bedelleri ödenir* denilmekledir.

Söz konusu inşaatın 2002 yılı ödeneği 1.000.000. gözükmektedir. Alınacak tarat
malzemelerinin 2002 yılında imalata dönüştürülebilmesi ancak yeterli ödeneğin aktarılması ile
mümkün olacaktır.

Yukarıda bahsedilen sözleşme hükümlerine ve revize iş programına uygun olarak;

04.0O3/C Çakıl 1000 m3
04.253 İnce Nervuriü Demir 330 ton
04.254 Kalın Nen/tır» Demir 320 ton

İhzara! yapılmasını onaytennıza saygılarımla arz ederim.

a BAHADIR
Mimar
Yapı İşi. ve Tek. Dai. Baş. V.

ONAY /

Dr. Ferit BERNAYProf.
Rektör

V
Tel. Santral: 0(362)4576000 Teleta: 0 ( 3 6 2 ) « 7 6 0 9 1 55139 KurupoM-SAMSUN
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T.C
BAŞBAKANLIK nK

DEVLET PLANLAMA TEŞÖLATI MÜSIEŞARUfil (Ek-2)
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

SAYİ :BJZ1.DIT.0.09.02JWO-U<A
JTAUıı . Ondokuz Mayıs Üniversitesi /

• tmm m ARA 2005

rtRKtYl BÜYÜK MhlET MEOİSt BAŞKANLIĞINA
(Ondokuz Kavis Ünfvtrstoi 'nde Keyfl Yönetim Kamu KaynıManmn Amaç Oifi Kullanımı w
Kadrolaşma İddialarının Araştırarak Ataması Genken Önlemlerin Belirlenmesi AmaayU

Kurulan Meclis Araştırma» Komisyonu ( U / 2 5 1 ) )

İLGİ: a) 21.11.2005 tarihi ve A.0U.GEÇ.(l0/2Sl)/103 sayılı yazınız.
b) 2001/126 say* Yüksek Rantıma Karan ve 2001/3458 sayılı Bakanlar Kumlu Karan.
c) 28.12.2001 tarih» ve B.O2.1.OPT.O.O5.O1/298/5276 say* yazıtız.

İlgi (ayda kayıtlı yaoda, Ondobız Mayıs OrdversltesTnde Keyfi YJneüm Kamu Kaynaldannın Amaç
Dışı Kubncn ve Kadrolaşma IdrJalannm Arastmlarak Abnması Gereken Öıtalerin BeBrkavnesf Amacıyla
Kurulan Hedis Arajümıaa Komisyonu çalışmalarında kuBanıknak Özere, adı gecen üniversiteye ait
199OH03363O numaralı "Samsın EgUm Fakütesf projesinin 2001/126 şay i Yüksek Planlama Kurulu
(YPK) Karan ve 2001/3458 şayi Bakanlar Kurulu Karan gerejince yatmm programndan çtanttDma dair
anılan RektcVlûge hitaben Mûste$arbg«nBca yazdan yazının bir Örneğinin gönderilmesi talep edibneUBdir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne a t 1990H033630 numaralı 'Samsun Eğitim Fakültesi'
projesi 2002 Yılı Yatıran Programcın daha rasyonel bir yaprya kavuşturulması çaksmalan kapsamında İlgi
(o)'de yer alan YPK Karan De yatmm programndan gkartdmrs ve Ogl (c)'de kayıtlı yazıyla adı geçen
RektMugebikMnlstir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

EM: İlgi (b)'de yer aian YPK Karan ^ i _ i " ^ I I
Ek-2:İlgl(c)Yazıûmegl ^ - ^ H VWv*A>M—••

OrJuımefniOlK
Müsteşar

AJn» :N«atlb.yCa<fd.»İNo. 108 06100/ANKARA
T*l : 0 (312) 294 6$ 03

0(312 294 50 00
Fa» : 0(312) 294 «5 77
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YÜKSEK PLANLAMA KURULU (Ek-3)

Tarih : //./4.Oût»ı
KanrNo : 2001//it
Konu : 2001 Ytlı Yatınm Programında Yer Alan Bazı Projelerin Programdan

Çıkartılması. .

Yüksek Planlama KunA/nea;

Devlet Planlama Tejtöatı Mûstesarfıjı'nın 11.112001 tarih ve MY-195 sayılı
yazısı dftkate alınarak; Yüksek Planlama Kurulu'nun 2002 Yılı Sûtçasi ve 2002 Yılı
Yatınm Programı rıazulik çalışmalarının tabi olacakı esaslara ffişkin 22.6.2001 tarih
ve 2001/30 sayıli-.Karan'nda belirtilen ilkeler doğrultusunda haztrbklan tamamlanma
aşamasına gotmif bulunan 2002 Yılı Yatarn Pragramının daha rasyonel bir yapıya
kavuşturulmasını temiiMa-

1- E K İ listede yer alan ve maiyeti 20 trilyon TUnin albnda bulunan projelerin
2001 Yılı Yatınm Programından çıkarılmasına,

2- BC1 Bstede yer alan projelerden maliyeti 20 trilyon TL'nin üzerinde olup
aynca E K 2 listede gösterilen projelerin isa 2001 Yılı Yatınm Programından
çıkarılması hususunun Bakanlar Kurulu'na arana,

2000/1400 sayılı 2001 Yılı Program KaramamesTnin 7. maddesine gire karar
verilmiştir.

0.™
Dr. Dcrltl BAHÇELİ

Devlet Batanı re
Bafbakan Yardımcın

Ba)kaıı
Bûlenl ECEVfT

Başbakan

aBüianeida ÖZKAN
.Devlet Bakanın

Bajtıakan Yardıma

Oye
A. Mesut YILMAZ

Devlet Bakanı ve
Bajbıkan Yarılması

Kemal DERVTJ
Doltl Bıkanı

Öyc
Or. Yılnui K.AR.AK0

I Dttli'i Bıkanı
Pror.Dr.AlıJûlfcıılIr AKÇAN
BjvırnJırlık ve l)Uun Bıkanı

Uye
tnl. Dr. Hüsnü Yuıuf CÖKALP

Tanm re Küvijleıf
Bakanı

• Kcn
Sanayi ve

Bakım

Lvc
" Zeki ÇAKAN

Enerji \tTMi Kaynaklar/
Bakanı

!el Planlama Tcjliiblıl
»ûilıyarı
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(Ek-4)
I.' .

«.I M I. Ml'llfKt.n«':<
İl A K A .VI. A K K C : I. (- K A K A K I

21X11/

Baa projelerin 2001 Yılı Yalına Programından çUcaitılmasına üi.skin 11/12/2001 tarihli ve
2001/126 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Raporu'nun kabulü; 540 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 28 inci maddesine gSre, Bakanlar Kurulu'nca /Z- >'Z2. Z 2 0 0 1 tarihinde
karart aftınlrrajor.

AHMET NECDET SEZER
CUMHUR9AJKANI

»r*f (*.T.TC**«r

Or<r< ft»t»*

•.•cnjccıc*

M. TAfAM

H.ıttGt1** B*

.ICtM

o.«i««.

U«Mt

çj. .TmmmUU IC^ LU
Orv.lwı« V •

K.OMCC

» M »
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(Ek-5)
jft BAŞBAKANUK

\ DPT/ DEVLET PLANLAMA TEŞKILATı
'•••,...<* MÜSTEŞARLıĞı

(Yüksek Planlama Kurulu Sekreteryası}

SAYI : B.02.1.OPT.0.0S.0I / ^ ^ +£
KONU- 2 0 0 1 Y l İ ! Y a & n m Programında Yer Alan

Bazı Projelerin Programdan Çıkartılması.

2001 Yılı Yatırım Programında yer alan bazı projelerin programdan
çıkartılmasına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu'nun. 11.12.2001 tarih, 2001/126
sayılı Karan ile maliyeti 20 trilyon TL'nın üzerinda-olan projelerin programdan
çıkartılmasına ilişkin 12.12.2001 tarih ve 2001/3456 sayılı Bakanlar kurula
Kararına dayanılarak programdan çıkartılan Kuruluşunuzla ilgili projeler listesi
ekli olarak gönderilmektedir.

Gereğini arz ve rica ederim.

EK: 1)" 1 Adet YPK Kararı ve Bakanlar Kurulu Kararı.
2) Proje Listesi.
3) Dağıtım Listesi.

s: Necatibey Caddesi .«w.. —
: 0 (312) 2308SS9

0 (312) 2308720 (60 Hail
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D A Ğ I T I M :
-Adalet Bakanlığına ( E k - 6 )
- Maliye Bakanlığına
• Milli Eğitim Bakanlığına
• Sağlık Bakanlığına
• Ulaştırma Bakanlığına
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığına
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
• Kültür Bakanlığına
• Çevre Bakanlığına
- Dış Ticaret Müsteşarlığına
- Özel Çevre Kurumu Başkanlığına
• Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına
• İller Bankası Genel Müdürlüğüne
-TRT Genel Müdürlüğüne
- TEKEL Genel Müdürlüğüne
- Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne
-MKEK Genel Müdürlüğüne
- TAKSAN Genel Müdürlüğüne
- TEAŞ Genel Müdürlüğüne
• YURT-KUR Genel Müdürlüğüne
-T. Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne
- Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğüne
• Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
• Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne
- Emniyet Genel Müdürlüğüne
• Jandarma Genel Komutanlığına
- Sahil Güvenlik Komutanlığına
• Karayolian Genel Müdürlüğüne
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne
- Devlet Su İşleri Genel'Müdürlüğüne
- DLH inşaatı Genel Müdürlüğüne
- DHMİ Genel Müdürlüğüne
- TKİ Genel Müdürlüğüne
- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne
- TDÇİ Genel Müdürlüğüne
• Petrol işleri Genel Müdürlüğüne
- T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne
• Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne
-Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne
- Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne
• Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne
- Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne
- Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne
-19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne
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4. REKTÖRLÜK BİNASI İNŞATI

Yatınm Proje No : 1987H030040
Birinci Keşif. :1.443.800.000.000.-TL
İhale tarihi : 13.06.2002
İhale tenzilatı : % 23,55
İhale bedeli :1.103.785.100.000.-TL
Sözleşme tarih ve no : 24.07.2002 13027
Sayıştay tescili : 29.07.2002 001405-018920
Yer teslim tarihi : 09,08.2002
Sözleşmeye göre bitim tarihi : 15.12.2003
Uzatılmış sürelerle bitim tarihi : 31.12.2005
% 30 ile ikinci keşif tutan : 1.876.826.418.879.-TL

Yukarıda ihale bilgileri verilen ve Müteahhit Osman KURT uhdesinde yapılan Rektörlük Binası
inşaatının sözleşme ve hakediş dosyalan incelendiğinde;

1) 30.12.2002 tarih ve 2 nolu yıl sonu (2002)hakedişinde 04152 pozlu çam kereste ihzaratı
250 m3 , 04258 pozlu demir ihzaratı 108 ton , 04254 pozlu demir ihzaratı 111,520 ton, 04414/7F
pozlu 40x40x9 granit ihzaratı 2530 m2 ve 04749/11 pozlu gaz beton duvar elemanı ihzaratının
3000 m2 olarak yapıldığı, ihzarat teslim tutanağının ve ihzarat yapılmasına dair onayın alındığı,

2) 03.12.2003/7 tarih ve 7 nolu (2003) yıl sonu hakedişinde, ihzaratı yıpılan malzemelerden
çam kerestenin ve demirlerin imalata girdiği, 2530 m2 granit ihzaratının aynen muhafaza edildiği,
3000m2 gazbeton ihzaratının 504,26 m2 sinin imalata girdiği ve 2495,74m2 sinin ihzaratta kaldığı,

05,06,2004 tarihine kadar birinci süre uzatımının verildiği, 31.12.2004 e kadar ikinci süre
uzatımının verildiği,

2002 yılından 2003 yılma devreden ihzarat bakiyesi kesintisinin (95.392.010.000.-TL)
yapıldığı,

3) 01.11.2004 tarih ve 10 nolu (2004) yıl sonu hakedişinde , 2530 m2 granit ihzaratının
aynen muhafaza edildiği, gazbeton ihzaratının tamamının imalata girdiği,

ANCAK, 2003 YILINDAN 2004 YILINA DEVREDEN İHZARAT BAKİYESİ
KESİNTİSİNİN YAPILMADIĞI: 04414/7F granit...253O m2 ve 04749/11
gazbeton...2495,74m2 2003 yılından 2004 yılına devreden ihzarat kesintisi yapılmalıdır.

4) Müteahhit Osman KURT un 16.12.2004 günü vefatı nedeniyle 2886 sayılı kanun ve
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 49 uncu maddesi hükümlerine göre işin mirasçılarına
devredildiği, Devir Sözleşmesinin 13.01.2005 tarih ve 0879 yevmiye numarasıyla samsun birinci
noterliğinde imzalandığı,

5) 24.03.2005 tarih ve 123/327 sayılı onayla 31.12.2005 tarihine kadar süre uzatımı
verildiği, 24.03.2005 tarih ve 123/328 sayılı onayla %30 dahilinde fazla iş yaptınlmasına karar
verildiği,

2004 yılından 2005 yılına devreden 2530 m2 granit ihzaratı için 240.350.000,-TL ihzarat
bakiyesi kesintisinin yapıldığı,

6) 01.08.2005 tarih ve 15 nolu hakedişte de 2530 m2 granit ihzaratının aynen muhafaza
edildiği görülmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:
1) İşin başlangıcından 01.08.2005 tarihine kadar 2002,2003,2004 ve 2005 yıllannda

düzenlenen 15 adet hakedişte SU PARASI KESİNTİSİNİN YAPILMADIĞI,
2) 2003 yılından 2004 yılına devreden ihzarat bakiyesi kesintisinin yapılmadığı,
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3) 23244F1/A isi yalıtımlı Alüminyum doğrama için özel fiyat yapıldığı, halbuki söz
konusu işin birim fiyatlar üzerinden ödenmesi gerektiği, birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılması
gereken bir imalat kaleminde özel fiyat uygulaması yapılarak fiyatın artırıldığı,

4) 31.08.2004 tarihli ve 2004/1 saydı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü Denetim Birimi BaşkanliğVmn Bütçe Uygulama Raporunda
- İş ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemediğinden iki kez süre uzaümı(Bitim tarihi 05.06.2004 ve
31.12.2004) yapılmıştır.
- tik keşfinde bulunmayıp yapılmasına ihtiyaç duyulan 3 kalem imalatın(2 kalemi özel fıyattır-
doğal granit kaplama yapılması ve kompozit cephe) yaptırılması için ita amirinden alınan
01.07.2004 tarihli olur uyarınca toplam 28.884.184.510.-TL tutarındaki imalatların Rektörlük
binası haricinde Üniversite kampus giriş kapısı işi olduğu öğrenilmiştir. Denilmektedir.

Komisyonumuza ulaşan belgelerden bu inceleme ve denetim sonrasında da Aynı yerde
"ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ" LEVHASI İÇİN 27.09.2004 tarih ve 9 nolu hak edişle
7.500.000.000.-TL ödendiği görülmektedir.) Bu ödemenin de yürütülen inşaat kapsamında
yaptırılmasının mümkün olmadığı, zira henüz kaba inşaat aşamasında olan, tamamlanmamış bir
binaya tabela asılması normal koşullara uygun değildir.

- İşe ait hak edişlerde 04.414/ 7F poz numaralı 400*400*9 mm parlak granit miktarı 2530
m2 olarak ihzar edilmiştir.( 01.07.2004 ihzarat tutanağı). Ancak, inşaat imalatlarının bulunduğu
seviyede henüz dış yüzeylere uygulanacak granitin gelecek yılda bile imalata girmesi mümkün
olmadığı, bu nedenle çok önceden ihzar edilmesi ödeneklerin işin bitirilmesi yönünde
kullanılmadığını göstermektedir.Yapım işlerinde imalatların önceliklerine göre iş programı
yapılması ve bu programa göre ödeme yapılması gerekmektedir.

Bu ihzar edilen malzeme bedeli kadar ödenek imalata dönüştürülemediğinden dolayı yılı
ödeneklerine göre yapılması mümkün olan imalatların yapılmaması nedeniyle fiyat farkı ödemesine
de sebebiyet verildiğinden kamu kaynağının israfına sebebiyet verildiği düşünülmektedir,

MİHRACE KURT-BAŞAK KURT-UMUT NOYAN KURT

ONDOKUMAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI İNŞAATI

İNŞAAT İHZARAT

YEŞİL DEFTER

HAKECHŞNO

HAKEDİŞ TARİHİ

GRUP NO

SAYFA NO

: 15

: ' 01.08.2005

: 2

: 1

S.NPOZNO YAPILAN İŞİN CİNSİ VE BİRİMİ ÖNCEKİ, ' AZI ÇOĞU

04.414/7F 400X400» MM PARLAK GRANİT M2

M Nolu Halndl|lKi 2.530,000 2.00,000
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IŞIKLI " ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ" YAZISI VE
KONSTÜRÜKSÎYONU , ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ «TOTEMLERİ "VE İÇTEN
IŞIKLI 4900 MM ÇAPLI "OMÜ " LOGOSU YAPTIRILMASIYLA İLGİLİ TESPİTLER

1) 2005/87382 ihale Kayıt Numaralı, Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çatı
işleri Büyük Onarımı İnşaat İşleri yapım işinin, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveline göre Yaklaşık
Maliyetinin 385.000,-YTL olarak hesap edildiği, 27.07.2005 günü ihalesinin yapıldığı, Akyar
tnş.Taah. A.Ş. nin 245.000,- YTL.lik teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilerek
bu bedel üzerinden 01.09.2005 tarihinde sözleşmeye bağlandığı,

Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinde;
Işıklı "OMÜ" yazısı ve konstürüksiyonu 1 adet 36.706,25 YTL.
OMÜ Totemleri yapılması 1 adet 26.212,50 YTL.
içten Işıklı 4900mm çaplı OMÜ Logosu 1 adet 9.000,-- YTL. Ve bunların yaklaşık
maliyete etki oranının (Pursantajinin) % 18.68 olduğu, bu üç kalem imalatın toplam tutarının
71.919.75 YTL olduğu,

Akyar İnş.Taah.A.Ş. nin 27.07.2005 tarihli Götürü Bedel Teklif Mektubu ekindeki, teklife
esas maliyet analizindeki cetvelde;
Totem,Kabartma Yazılar ve Işıklı Panolar (kbl) 1 64.000.- YTL olarak teklif edildiği ve
dolayısıyla bu kalemler için sözleşmeye esas teklif fiyatın bu olduğu,

Totem için belirlenen teklif fiyatın bu verilerden hesap edilmesiyle:
26.212,50 / 71.919,75 = 0.3645 oranı gözönüne alınarak, 64.000,- YTL x 0.3645 = 23.328,-YTL
olduğu hesaplanmıştır.

2) 2005/104768 ihale Kayıt Numaralı, Üniversite Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Alt Yapısı
ve Çevre Düzenlemesi İnşaat işleri yapım işinin, Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveline göre Yaklaşık
Maliyetin 240.000,-YTL olarak hesap edildiği, 31.08.2005 günü ihalesinin yapıldığı, İstekli Hasan
Tolga Demir 'in 217.296,75- YTL.lik teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilerek
bu bedel üzerinden 21.09.2005 tarihinde sözleşmeye bağlandığı,

Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinde;
ÖZF-11.. Totem yapılması 1 adet 13.106,25 YTL. Olduğu,

20.10.2005 tarihli ve 1 no.lu hakedişte ÖZF-11 Totem yapılması kalemi için yaklaşık
maliyetteki oran gözönüne alinıp, 8.750,—YTL teklif fiyat yani sözleşmeye esas fiyatın belirlenip
ve bu fiyattan hakediş düzenlendiği,

Birkaç gün arayla farklı yaklaşık üç kat farklı bedellerle ihale edilen işlerle ilgili teknik
şartname hükümleri ile her iki imalatın teknik resimlerinde belirlenen tüm teknik detayları bir
birinin aynı olduğu, yani her iki işin bir birinin tam olarak aynısı olduğu anlaşılmaktadır.

Sonuç ve Değerlendirme

1) Yukarıda verileri yazılı bulunan.aynı idarenin, birbirine çok yakın,hemen hemen aynı
tarihlerde ihale edip sözleşmeye bağladığı yapım işlerinden; birincisi ile ikincisinde aynı iş kalemi
"Totem Yapılması" için farklı yaklaşık maliyet; birinde 13.106.25YTL, diğerinde ise
26.212,50YTL hesap ederek ihaleye çıkmasının,

Bunun ise 4734 sayılı Kamu İhale Yasasının "Temel İlkeler" başlıklı 5 inci maddesinde
sayılan ilkelere ve aynı kanunun "Yaklaşık Maliyet" başlıklı 9 uncu maddesi hükümlerine aykırı bir
davranış olduğu,

2) Ayni iş kaleminin aynı idarenin aynı tarihlerde; bir ihalesinde 8.750,- TL/adet teklif
fiyattan, diğer bir ihalesinde ise 23.328,- YTL/Adet teklif fiyattan yaptırmasının kamu zararına
neden olduğu,
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5. KARDİYOLOJİ MERKEZİ İNŞAATI

Ondokuz Mayıs Üniversitesiyle ilgili şikayet konularından biri de Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Yapı îşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde 2000 yılında yapımına başlanan
"Kardiyoloji Merkezi" inşaatının Devlet Planlama Teşkilatından gerekli yasal izinler alınmadan
proje değişikliğine gidilerek "Çocuk Hastanesi" ne dönüştürüldüğü ve bu iş için ek maliyetlere
katlanılarak üniversite kaynaklarının israf edildiği iddiasıdır.

Kardiyoloji Merkezi'nin inşaatı iki aşamada gerçekleştirilmiştir. "Kardiyoloji Merkezi
inşaatı" Müteahhit Osman Kurt yükleniminde, "Kardiyoloji Merkezi İkmal İnşaatı" ise Müteahhit
Akyar İnşaat Taahhüt A.Ş. yükleniminde inşa edilmiştir. İşin ilk aşaması olan Müteahhit Osman
Kurt yüklenimindeki "Kardiyoloji Merkezi İnşaatı" işi 31.12.2002 tarihinde işin tasfiye edilmesi
suretiyle tamamlanmıştır.Müteahhit Akyar İnşaat Taahhüt A.Ş. tarafından gerçekleştirilen
"Kardiyoloji Merkezi İkmal İnşaatı" işinin ihale tarihi ise 25.12.2002'dir. Söz konusu ikmal inşaatı
hala devam etmektedir.

Bu aşamada, bahsedilen iddiaların araştırılmasına yönelik olarak, Komisyonumuzca,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden bir takım bilgi ve belgeler istenmiştir. Rektör Ferit
BERNAY imzalı üst yazıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Komisyonumuza
gönderilen belgeler arasında ilk sırada yer alan yazıda "Kardiyoloji Merkezi İnşaatı" ve
"Kardiyoloji Merkezi İkmal tnşaatı"na ait genel bilgiler verilmiş olup bu yazı şu şekildedir;

KARDİYOLOJİ MERKEZİ İNŞAATI KARDİYOLOJİ MERKEZİ İKMAL. İNŞAATI

1.İHALE 2.İHAUE

Ihaietarihi : 12.03.2000 llnle Tarihi :23.I2.2002
Sözleşme tarihi : 02.06.2000 S0stesme Tarihi : 20.01.2003
I» yeri ıcılim tarihi : 23.0a.2O0O - lv yeri tealim tarih ; 07.02.2003
Ifabeatama : 09.10.2OO0
Kesif bedeli : 800 milyar Kafi/Bedeli
İhale bedeli :304.160.000.000TL. IhalaBedcli

Kardiyoloji merkezi: flnbfliu rtpsuıdı U.082 m2 olara! onaonılml». İmaun projelerinde
I4.0&2 ini eaas alınarak planlanmıyor.

Kardiyoloji Merkezi İn faali; 2000 - 2001 yıllan yatarım programında proje bOyUklüflü 5000
p.2,karaktemtif,i Ue ($0 yatak ktmUyoloji) olarak y«r •iraiftır.Binuiın I2.0S.2OO0 tarihinde İlk ihalesi

l
Yükleniciye yer teslim) 23.00.2000 tarihinde yapılan Insaua 09.10.2000 târihinde, 14.092 m2

«.(.yüklükteki uy (ulam* projeleri ile batlarımı* okluğu «ola* ilmakudır.
2000 ydındOOGO m2 olan proje bOyOklOfta ancak. 2002 yılında Devlet Ftuiama tavkllalmca

14082 m2 eıkarılmif. karakteristiği de (200 yatak,onkoloji dabil ) olarak datifti ritmiktir.
2003 yılında be proje ye 5000 m2 daha Hava edilerek proje bOyOktOtO 190*2 mi *ye

«.karılmış ve braluerlstiSİ de f?nfl rrftY r—»ı-'-V' " "* V'v ^İfnl?!» o."akdeaişürihnlstlr.
Tıp Fakültesi İhtisas birimlerince binanın kullanımının yeniden deĵ rieadtrlIcneU aonucu

Akademik Kurulca, inşaatı devam eden Kardiyoloji Merkesıni» çocuk hutanetme dflrtOytflrtllınesİ
karar laftı nlmıs, bu talepleri relclOriOSe İntikal ettİrilnı istir.

Bu Akademik Kurul keren ve ortaya çıkan yeni fenkflycınlar İle tıbbı a Burnçlan da dikkate
*t.n*rak.200S yıLnda «0x konutu projenin kaiakunttltlne "Çocuk H-«Uium" de dahil edilwit.Devirt
PlanlanuT-^^'-t-T- f—r "iriîrilİ |1p VnnillTinfır

ilk İhale kapsamında sflx konusu binanın Beton Arm« Ktrka» İle bayfik AlçOda «ıv« iflar)
bitirilmiş. Ancak İsin H30 keflf *ıti)uıa ulafl.lrti.jtu-. Bu durumda binanın geriye kalan kuımlanıu
tamamlanmak Ozenı ikmal inşaatı olarak 2S.I2.2002 tarihinde ihaleye çıkılmış. 07.02.2003 tarihinde
de yer talimi yapılmıştır.

D;(cr taraftan, • .
tnsaaitdevam eden binaya «Miradan yapılacak fiziki mOdahalaların çok bOyllk maliyetlere

uUsacafı ve kayıplar yaratacağı dikkate alınarak, projenin n>2 ve tunkterisüfinin rwU-
afBRi>ların>la,İMX, noktaJarda haatanenîo ve tıbbın ihtiyecUn c*a* alınarak binaya mDdetıaJe edllmtftir.
Müdahale konuau ister bazı oda ve koridorların yeniden düzenlenmesi fk ubbl donatılana
yerlefÜriUnestı» vöneIJk,bIruuıın bOtünUnde İhmal edflebl)eoek>abul edilebilir aoaradaa yapılması
halinde bOytk mali kOlftt ve ukıncalar ymrstabllecek kuçUk todiUÜudır.

BugOn Oıale kaptamındakl İsler büyük Alçode tamamlanmış OIUR, binana) İki katı be 2OO4
ytlınd*hUmetealınm>«tır. . -
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Yazıda özetle; 2000 yılında 50 yataklı ve 5000 mJ olan Kardiyoloji Merkezi proje
büyüklüğünün 2002 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından 14082 m2 çıkarıldığı
ve karakteristiğinin de yine Devlet Planlama Teşkilatınca 50 yataklı Onkoloji Ünitesi dahil olmak
üzere 2000 yataklı olarak değiştirildiği ve aynca Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurulu'nca inşaatı
devam eden Kardiyoloji Merkezinin Çocuk Hastanesine dönüştürülmesinin kararlaştırıldığı, bu
kararın Rektörlük makamına iletildiği ve sonuç olarak ta 2005 yılında projenin karakteristiğine "
Çocuk Hastanesinin de dahil edildiği Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından da
gerekli proje revizyonun yapıldığı ileri sürülmektedir.

Söz konusu Kardiyoloji Merkezinin Çocuk Hastanesine dönüştürülmesi için gerekli proje
değişikliğinin yapılıp yapılmadığı konusunda bilgisine başvurulan Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı'nca, Müsteşar Ahmet TIKTIK imzasıyla komisyonumuza gelen yazılı açıklama şu
şekildedir;

L ^ * ' ' . BAŞBAKANLIK
**&*&• • DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

SAYI :B.02.I.DPT.O.09.O2-s5b-1-"1

KONU :
Ondokuz Mayıs Unh/ersUesi ile
tkjili Soruşturma

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: 27.10.2005 t»rtfıvo ESAS NO:A.01.1.GEÇ('0/251)/*2 sayılı >azır.ız.

İlgide kayıtlı yazı «e, 2005 Yılı Yatırım Programı ssğltk sektöründe yer olan Ondokuz Mayıs
Üniversitesine ait 2000*001040 numaralı 'Kardiyoloj) Merk.lns. (19.082 m2>" presesinde bazı
tadilatlar yapılarak çocuk hastanelin» donuştüraldoga iddiasından bahisle, bu konu İle ttgffi olarak
Müsteşarlığımızca herhangi bu İşlem yapılıp yapılmadığına dair bilgi ve bölgelerin gönderilmesi
talep edilmektedir.

Yapılan İnceleme sonucunda surece İlişkin olarak »sağıdaki hususlara ulaşılmıştır.

1. Soz konusu proje 2000 Yılı Yatrırn Programına "Kardiyoloji Merkezi İnşaatı (S.000 m2) ve
50 yalak olarak alınmıştır.

2. 2002 Yık Yabnm görüşmeleri «ırasında söz konusu inşaata SCOO m* yerine İzin
alınmadan 14.082 m olarak başlandığı tespit «ditmiştir. Ancak, bölgede 50 yataklı Kalp
Merkezinin yeteni olamayacağı v * bela bir seviyeye gelmiş inşaatın astına
dondürotmesinln bOyOk kayıp olacağı vurgulanarak seride oluşabilecek hastane yatak
ihtiyacının da giderilmesi amacıyla yatak kapasitesinin 200 yatağa çıkarılması ve yatırım
programında belirtilen inşaat alanının 14.082 m olarak düzeltilmesi talep edilmiştir.
Aynca. Samsun İlinde onkoloji ve radyasyon onkolojisi alanlarında başka merkez
olmadığı, Karadeniz Bölgesinin kanser preveJansı bakımından Marmara Bölgesinden
sonra »dnci sırayı aktığı gerekçesiyle onkoloji bolumone olan İhtiyaç da gündeme
getirilmiş ve onkoloji bölümünün aoz konusu proje kapsamında yapılabilmesi amacıyla
proje revizyonu talep edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda talepler uygun
görülerek proje revize edilmiştir. 3002 Yılı Yatırım Programında projenin karakteristiği
•İnşaat 200 yatak (onkoloji yatağı dahil)' olarak yer almıştır.

3. Sari İhale izni alınması sırasında soz konusu projenin aynı inşaat boyokioğa içerisinde
kalınmak kaydıyla karakteristiğinin "200 yatak kardiyoloji ve 5 0 yatak onkoloji- olarak
değiştirilmesi üniversite tarafından talep edilmiş ve talep uygun görülerek İhale İzni
verilmiş». Yapılan revize Ek 1'ta yer almaktadır. Ancak. 2003 Yıh Yatının Programında,
onkoloji bölümünde kullanılmak Özere daha önce eklenen 50 yatak için ihtiyaç duyulduğu
belirtilen 5.000 m* projenin karakteristiğine Deve edilerek inşaat alanı 19.082 m*>*
çıkartılmıştır.

4. Sayın Ömer Yıldız 21.10.2002 tarihinde soz konusu projenin kaba İnşaatının
tamamlanmasını müteakiben çocuk hastanesine dönüştürmek amacıyla bazı tadilat
işlemlerinin yapıldığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştur. Üniversite RaktorlOğu He yapılan
gOrOşmeler sonrasında MOsteşartığımıza iletilen ve Ek 3'de bulunan yazıda. Akade~nik
Kurulun Kardiyoloji Merkezinin Çocuk Hastanesine dönüştürülmesi yönünde bir kararı vo
rektörlükten bu konuda gerekli girişimlerin yapılması yononde bir talepleri olduğu ancak
Rektörlüğün bu konuda resmi bir hazırlık ve girişiminin olmadığı ve Kardiyoloji Merkezi
İnşaatının projesine uygun bir şekilde devam ettiği tHrtiirnpktrfi
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T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PtANLAMA TEŞKJlATI MÜSTEŞARLIĞI (Sayfa 2)

S. 2005 Yılı Yatırım Programıma projenin karakteristiğine »ehven Çocuk Hastanesi ibaresi
eklenmiş, ancak sene Jccrisir.de yapılan hata far* edilmiştir. Ayma. 2006 Yılı Yatırım
görüşmelerinde dana ence projenin karakteristiğine eklenmiş takat hsnaz inşaatına
başlanmamış olan S.OOOm' onkoloji merkezinin, ilerda ayrı bi.- proje olarak ele alınması
kararlaştırılmış ve 2006 Yılı Yatırım Programı Taslağında Kardiyoloji Merkezi projesinin
karakteristiğinden çıkartılmısar. Sonuç olarak 16.10.200S tarihinde ödeneği vize edilerek
T e M M yo sevk edilen ve halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görUştilen 2006 Mail
Yılı Bütçesi Eki Yatırım Cer/elleri kapsamında hazırlanan 2006 Yılı Yatırım Programı
Taslağında hata dSzeltilerek. projenin sadece Kardiyoloji Merkezi İnşaatı (14.082 m*) 200
yalak olarak yer a l n a » planlanmaktadır. Ek 5'de 2006 Yılı Yatırım Programı Taslağı yer
almaktadır.

6. 2006 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları kapsamında Üniversitenin Müsteşarlığımıza iletmiş
olduğu dosyada yer almakta olan fotoğrafta ise bitmekte ölen Kardiyoloji Merkezine
'Çocuk Hastanesr İsmi verildiği mOsahede edilmiş olup (Ek 6) üniversiteye bu konuda
iletilen sorulara yeterli cevap alınamamıştır.

Sürece ilişkin yazışmalar ve belgeler eklerde yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve gerecini arz ederim.

Dr. Ahmet TIKTIK
Müsteşar

Ek 1: Ondokuz Mayıs Üniversitesi RektoriOfiOno muhatap 8.10.2002 tarih ve 3789 sayılı yazımız.
Ek 2: Sayın Ömer YILDirın Müsteşarlığımıza muhatap 21.10.2002 tarihli mektubu.
Ek 3: Üniversitenin 14.11.2002 tarih ve B.30.2.OOM.0.70.00.0O/101-07191-13133 sayılı yazısı.
Ek 4: Müsteşarlığımızın Sayın Ömer Yıkfız'e hitaben yazılan 26.12.2002 tarih ve 4746

sayılı yazımız
Ek 3: 2006 Yılı Yatının Programı Taslağının Sağlık Sektoro - Ondokuz Mayıs Üniversitesine ait

kısmı
Ek 6: Ondokuz Mayıs Üniversitesi tararından 2006 Yılı Yatın.-n Görüşmelerinde iletilen Kardiyoloji

Hastanesi İnşaatına Şişkin dosyada gönderilen fotoğraflar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın
komisyonumuza gönderdikleri bu yazılı açıklamalar incelendiğinde, Kardiyoloji Merkezi İnşaatının
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından izin alınmadan Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlüğünün tek taraflı tasarrufuyla proje değişikliği yapılarak Çocuk Hastanesine
dönüştürüldüğü ve Rektörlük görevlilerinin resmi makamları yanıltıcı bilgiler verdikleri açıkça
anlaşılmaktadır.Bu iki yazı karşılaştırıldığında;

1-Rektörlük yazısında, Kardiyoloji Merkezi inşaatı bünyesine Çocuk Hastanesi yapımının
da dahil edildiği ve buna yönelik olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca (DPT) proje
revizyonu yapıldığı iddia edilmektedir. Ancak DPT'nin yazısında böyle bir proje değişikliğinin
yapılmadığı anlaşılmaktadır. Hatta DPT'ce böyle bir proje revizyonu yapılması bir yana,
Kardiyoloji Merkezinin proje büyüklüğü yatırım programında 5000 m2 iken DPT'den izin
alınmadan Rektörlükçe 14082 m2 ye çıkarıldığı görülmektedir.Bu durumdu Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Rektörlüğünce Komisyonumuza yanıltıcı bilgi verilmiş olmaktadır.

2-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü DPT' na da yanıltıcı bilgi vermiştir. DPT
Müsteşarlığına konuyla ilgili olarak 14.11.2002 tarihli ve Rektör adını Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
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Bedri Kandemir imzalı olarak yapılan yazılı açıklamada DPT'na nasıl yanıltıcı bilgi verildiği açıkça
anlaşılmaktadır;

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

B.30.2.ODM.0.70.00.00//DI - o * ! 31 - I İ I 3 3 S A M 8 U N

..Jjlt~J.JiUja.va.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞINA
ANKABA

Üniversitemizin 2002 Yılı Sağlık Sektörü Yatıran Programında yer alan 20001001040
numaralı Kardiyoloji Merkezi. Ohjversitemiz Araştuma Hastanen ile Fiziki olarak bağlantı kurulacak
fekilde 3 kat ve 14082 m* alan Özerine infaa edilmekte olup, kaba inşaatı tamamlanmış ince imalatlara
gcçurmftır.

Samsun ilinin Orta Karadeniz' in mukıı i olması, hastaların bölgedeki tek araştırma
hastanesine yönelmesi hastanemizin yoğunluğunu asın derecede artırmaktadır.

200.yataklı olarak inşaatı devam eden Kardiyoloji Merkezinin ilk etapta personel, ekipman,
tıbbi alet ve cihazlar ve diğer donanımların temini hususları düdnte alındıftındâ arastama
h««t»w*TT»yiw deparbnan ve servislerinin desteğinden yararlanmasının vygun olacakı sonucuna
varılmıştır.

Diğer taraftan bu merkezin. Araştırma'Hastanesi ile fiziki irtibatı bulunduğundan, yine ilk
etapta mevcut hastanemizin Ameliyathane ve diğer eldp ve ekipmanlarından da yararlanmasının
zorunlu olacağı anlaşılmıştır.

Yukarıda îiade edildiği Özere basta yoğunluğu, aynca diğer departman ve servislerin ihtiyacı
dikkate alındığında ilk etapta Kardiyoloji Merkezinin bir bölümünün seçici olarak Arasarma
Hastanesine tfhf*ırir aynca Ameliyamaneam oluşturulması için ihtiyaç duyulan tıbbi alet ve cihazlann
teminindeki güçlükler de dikkate alındığında, bu bölümlerin de servise dönüştürülmesinin ve
Araştırma Hastanesine ait ameliyathanelerden yararlanılmalının uygun olacağı kanaatine
varıldığından, bina da bu yönde projenin esası bozulmadan, esnek kullanıma imkan verecek tekilde
bazı fiziki düzenlemeler yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Yapılan bu <ITIW değişikliklerle bir yandan yapım maliyetleri dasurulurken, diğer yandan
işletim için gerekli olan ve teinin edilmesinde zorluklarla karşılaşabileceğimiz personel ve
ekipmanlarla ilgili azami tasarruf sağlanmış olunacaktır.

Tıp Fakültesinin tüm öğretim üyelerinden oluşan Akademik Kurulunun. Kardiyoloji
Merkezinin Çocuk Hastanesine dönüştürülmeli yönünde bir karan ve lUktorlOgarmızaen Bu konuda
gerekli girişimlerin yapılması yönünde talepleri olmuscur. Fakat Rektörlüğümüzün bu komırtn
herbangı resmi bir hazırlığı ve girişimi olmamıştır.

Bu nedenle; Kardiyoloji Merkezi inşaatı yukarıda açıklandığı şekilde projesine uygun olarak
devam etmektedir.

Bilgilerinize saygılarımla arz crfrrim

vkt Planlama T«sfcllatı 0

a r i h I tt^-amxm I

U n . 0 2 . 1 3 8 8 9 f

Drrlct

FrofX>r3edri KAMDEMlR
Rektör a.

Rektör Yardımcısı
T a r i h | :vr < . = , . * . f Rektör»

Tet Santral: O (382)4576000 Tel»fax : 0 <3O2> 437 OO 81 SS13B KurupeUt- SAMSUN

Bu yazıda özetle, Tıp Fakültesi Akademik Kurulunun, Kardiyoloji Merkezinin Çocuk
Hastanesine dönüştürülmesine yönelik olarak Rektörlükten böyle bir talepte bulunmasına rağmen
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Rektörlük'çe bu konu da herhangi resmi bir hazırlığın ve girişimin olmadığı ve söz konusu
inşaatın "Kardiyoloji Merkezi İnşaatı" olarak projesine uygun bir şekilde devam ettiği ileri
sürülmektedir.

ONDOKUZ MAYIS ÜNtVERSfTESt
TIT FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTAUKLAM ANABİİİM » A H KURUL KARARI
v (Avdı bir ohlUntopUnri

2001-HKtt

TOPLANTİ AVI I TOPLANTI TAREt
Haziran 11.0S3001

' KARAR SAYISI
203

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Aiubilim Dalı Akademik Kurulu 21.062002 tarihinde aşağıda

belirtilen Öğretim Oyclerinin katılımı ile toplandı. Prof. Dr. ŞfllcrO Kuçakfidük, Y. Doç. Dr. Ayhan

Dagdemir, Y. Doç. Dr. Alisan Yıldıran, Y. Doç. Dr. Ozan Ozksya izinde oldukları için toplantıya

katılamadılar. Ondolnız Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndan gönderilen 19.06.2002

tarihli ve B.30.2.ODM.0.01.00.00/211-2325 sayılı yazı gülüşülerek aşağıdaki karar oybirliği ile

alındı.

Karar No 203: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dah'nın gelecekteki öğretim (İyesi sayısı,

Bilim Dallan, Poliklinikler ve yatak ihtiyaçları gSzfinOne alınarak hastane yanında tasa edilmekte

olan ek binanın "Çocuk Hastanesi" olarak dizayn edilmesinin uygun olacağı kanaatine oybirliği ile

varılmıştır.

Itof.D/fteytftAlbaynk FrofDr.'

if

Kalaycr Doç.Dr.lsm»(İl}lek . - , , .̂  1f?{teftir.NurjenBelet

Y, Doc. Dr. Mehmot ToUn
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Çocuk Sağhlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Kurulunun bu karan üzerine Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Fulya TANYERİ Başkanliğı'nda toplanan Tıp Fakültesi Akademik Genel
Kunılu'nun bu konudaki 03.07.2002 tarihli karan ise aşağıdaki şekildedir;

ONOOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TİP FAKÜLTESİ

SAMSUN

Sayı: B.30.2.ODM.0.01.00.D0/ 03/07/2002

Konu:

AKADEMİK GENEL KURULU RAPORU,

Fakültemiz Akademik Genel Kurulu Dekan Prof.Dr.Fuly» TANYERİ

başkanlığında toplanarak asajıda yazılı bulunan kararlan almıştır.

Md.1-) Dekin Prof.Dr.Fulya TANYERİ tarafından Mevcut Tıp Eğnim! İle ilgili Anket

Sonuçlan kumla katılan üyelere açıklandı. Aktif Eğitime geçilip geçilemeyeceği

konusunda kuruk katılan üyelerden görüş alındı, ö j retim üyelerinin bir çoğunun

mevcut eğitim sisteminden şikayet;! olduğu tüm programların yeniden gözden

geçirilerek sistemde bir düzeltmeye geçilmesi neman hemen tüm kurul üyeleri

tarafından onaylandı. Neticede 2003-2004 öğretim yılından itibaren "Aktif

Egitim'e'geçilmesine karar verildi.

Md.2-)Gündemin 2. Maddesi olan "Hastane Onarımı ve Yerleşim Planı" üzerinde

görüşmeye geçildi.Yapılan görüşmelerde; kurula katılan öğretim üyelerinin ayn ayn

• görüşleri alındı. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, inşaatı sürmekte olan ek

binanın Kalp Merkesı olarak açılmasını istemişlere» de Çocuk HaiUnesLo|dugu
'-•is! ^'RfRîR

takdirde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının Anabınadan taşınması ile
birlikte mevcut hastanede daha çok alanların boşalacaflı.bofâlarŞ^olannda

•• •.•"«
Kardiyoloji Departman ve Klinik olanaklannı daha da genişleteceği ve y%}ıkıntı

( *
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TİP FAKÜLTESİ

SAMSUN

çeken diğer kliniklere de genişleme imkanı sağlayacağı ve ayn bir acili olan ek binanın

Çocuk hastalıklarına tahsis edilmesinin hastane hizmetlerini ve işleyişini

kolaylaştıracağı dikkate alınarak inşaatı sürmekte olan ek binanın Çocuk Hastanesi

olarak yapılandırılmasının tüm tıp fakültesinin gelişmesini sağlayacağı ve bu nedenle

ek binanın Çocuk Hastanesi olarak planlanması rektörlük makamına teklif edilmesi

kararlaştırıldı.

Bilgilerinize saygılanmla arz ederim.

Prof.Dr.Fulya TANYERİ

Dekan
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Görüleceği üzere, Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurulu'nun kararında; inşaatı devam eden
Kardiyoloji Merkezinin Çocuk Hastanesine dönüştürülmesinin Rektörlük Makamına teklif olarak
sunulacağı açıkça anlaşılmaktadır.

Tıp Fakültesi Akademik Genel Kurulunun bu karan gereği yapılmak üzere, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına gönderilmiştir. Yüksek Mimar Barbaros
ODABAŞ (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı) imzalı yazı ile inşaatı halen devam eden
Kardiyoloji Merkezi binasının Çocuk Hastanesine dönüştürülmesi isteğini içeren yazı Rektör Ferit
BERNAY'm onayına sunulmuştur.Rektör Ferit BERNAY'da 27.08.2002 tarihinde bu yazıyı
onaylayarak Kardiyoloji Merkezinin Çocuk Hastanesine dönüştürülmesine dair resmi işlemi tesis
etmiştir;

TJC.
OMDOKUZ «AY» OıdVEMİTCSİ RacTÖRLOSO

YAPI İ5LEXİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANUÛI

8^, . a3010DM.a70J0X0.12J/Ou6fi İ A » İ U »

Konu :

«EKTÖKLÛK MAKAMINA

tLGtl7.07.aM2gOaveîll-JI4İjiyıuy«u. ,
U n K o U abdunik Ood Koni knn^cngi için dainmbs kıvıl»

y g y r j s ^
Bum jtaiâniüıao 1/200 «İçdtll ttlüaı pUa de» nırulmıqtur. j j

raduljcnlic ( n ü y v W udiİKİariM bidikn.' Ig rrhmım +J0 kotu bdu bdUbıuii De
»13.50 kou ı n m l i kmpdı çocuk oyun ıtaı.«J0 kotu ttnsnıds denhne olu|tundmuı

mnfıi.
Gvngial ojutlırauzı sz ederim.

Yap ljLvt T<k.n(in Batkım

• Z-y-t '•
FioHOrJenlBElIMAY

/t-^I OAJÜPOOUJ

. WM:0(3e2)48?e0« -Jv;.

Görüleceği üzere, 27.08.2002 tarihi itibariyle Rektör Ferit BERNAY' in onayı ile Çocuk
Hastanesine dönüştürülen Kardiyoloji Merkezi İnşaatı hakkında 27.08.2002 tarihinden daha
sonraki bir tarihte (14.11.2002) Rektör adına Prof. Dr Bedri KANDEMİR (Rektör Yard.) imzalı
yazı ile DPT Müsteşarlığına yanıltıcı bilgi verilmiştir.
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3-Kardiyoloji Merkezinin Rektör onayıyla Çocuk Hastanesine dönüştürülmüş olmasına
rağmen böyle bir dönüşümün olmadığına dair yanıltıcı bilgiler Rektör Vekili Prof. Dr. Adem
GÜLEL imzalı ve 23.06.2004 tarihli yazıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na da verilmiştir;

T.C:
ONDOKUZ MAYıS ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ

SAMSUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

tLCt: 15.01.2004 tarih ve 254 sayılı yazınız.

Oniversitemiz kampusunda yapımı devam eden Kardiyoloji Merkezi
Çocuk Hastanesine dönüştürülmesi için ilgili dilekçede bahsi geçen plan ve proje tadilatı
yaptırılarak birçok duvarların yıktınldıgı, sıhhi tesisat ve elektrik toİsatının sökrürttldOgü,
yapılan bu tadilatların devletin k a y y ^ T n n îsraAna neden oldu&u iddia edilmektedir.

Kardiyoloji Merkezi İnşaatı 1105.2000 tarihinde ihale edilip 02.06.2000 tarihinde
sözleşmeye bağlanmıştır. 600.000.000.000.-71 keşif bedeli ve 5000* m2 inşaat alam Özerinden
Quücsİ vapılmış ise de^ 'h»i* <if*mtt<^m4«n önce; binanın CTrtfcr Kardiyoloji Merkezi ve bu
"***fn'n ihtiyaç programına göre 5.000 m2 Öngörülmesine rağmen, projeleri 14.000 m2
uzer^uoen ^^sarianın^s^v*

Kardiyoloji Merkezi'nin inşa edileceği 'alan, kampus ve Tıp Fakültesi Kompleksinin
pianlc^omasın^^L nastonemn r^zuu olarak jceusoıe alanı tanı e(u^n ı̂stır«

Dİger taraftan, geçen yıllarda hastane çevresinde bu planla önüsmeyen yapılaşmalar
da hastanenin gelişimine engel teşkil ed<t duruma gelmiş, Kardiyoloji Merkezi'nin inşa
edileceği alan dı«n]Ha yapılacak *ln» kalmamıştır.

Bu durumda, ihaleden sonra Kardiyoloji Merkezi inynniM düşeyde kat tevsiine
uygun olacak seklide başlanılmıştır.

Daha sonra. Devlet Planlama Teşkilatı'odan proje alanının büyütülmesi konusunda
izin alınarak bina 14.000tn2'ye çıkarılmıştır. Buna göre de bina düşeyde tevsiye uygun inşa
edilmeye devam edilmiş ve kaba inşaau büyük Ölçüde tamamlanmıştır.

Bu şamada, bina 5.000 m2'ye göre planlanıp ihale edildiğinden keşfi dolmuş.
sözleşmesi tasfiye edilmiştir.

Tam bu aşamada, proje alanının büyütülmüş olması ve onaya çıkan yeni
fonksiyonlar ile tıbbın ihtiyaçları, tıp ihtisas birimlerince binanın kullanımının yeniden
değerlendirilmesi zorunluluğunu onaya çıkarmıştır.

ödenek yetersizliklerinden inşaatların uzun zaman sürmesi, daha sonradan binaya
yapılacak fiziki müdahalelerinin çok büyük maliyetler ve kayıplar yaratacağı dikkate alınarak.
5.000 m? olup. sonradan 14.000 ra2'yc çıkarılan ve düşeyde tevsiye uygun olarak inşa edilen
binaya: bazı noktalarda, kaba İnşaat safhasında olunmasının avantajları da göz ı
bulundurularak mimari anlamda çok amaçlı farklı fonksiyonlara cevap verebilecek î
hastanenin ve lıbbın ihtiyaçları da esas alınarak, müdahale edilmiştir, ff *>' •

Yapılan işler, tıp ihtisas birimlerinin değerlendirmeleri çerçevesinde. bazf/,o3a. (
koridor. ıslak hacimlerin yeniden düzenlenmesi ile yeni tıbbî donatıların ye
büyük mali külfet ve sakıncalar varaiabüecek küçük tadilatlarındır. „ - -

Yarlar OARİPOÛLU

4-Kardiyoloji Merkezi olarak planlanan bina bu şekilde Çocuk Hastanesine dönüştürülünce
bu dönüşümün gereği olarak bir takım proje ve tadilat masraflarının da olacağı muhakkaktır. Bu
husus Kardiyoloji Merkezinin Çocuk Hastanesine dönüştürülmesine dair Rektör onayında açıkça
görülmektedir.Bu onayda; 1/200 ölçekli bir tadilat planı öngörülmüş ve projede, yeni fonksiyonlar
gereği yapılan tadilatlarla birlikte, iç avlunun +.50 kotu kadar indirilmesiyle +13.50 kotu terasında
kapalı çocuk oyun alanı, +6.50 kotu terasında dershane oluşturulmasının planlandığı açıkça

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 382 —

görülmektedir. Nitekim Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı 2003 yılı hesabının
Sayıştay Denetçileri tarafından incelenmesi neticesinde Kardiyoloji Merkezin de bir takım
tadilatlann yapılmış olduğu tespit edilmiş ve 53.527.405.000 TL tutanndaki bu tadilatlann sebebi
sorulmuştur;

MaddeM

tlpkli Veril» Emini» Yevmiye
Tırftl No'm FaAÖdemeTgt. g m a U f £
01.10.2003 13157 37.790.425.000.- TıLMent: Nazım Alkan

(Genel Sek.)
Sayman : HdlyaErkal

(BaDaLBsL)
Düzenleyen: Sedat Şe*

(HMüh.)
Onaylayan : Bedir Kaademir

(ReloYrd.)

31.121003 21828 15.736.980.000.- TakMem.: NaamAlkan
Sayman : HülyıErkal
Düzenleyen: SedatŞm
Onaylayan: Be&Kandemir

53.527.405.000.-

Yukanda yevmiye tarihi, fazla Mene tutan ve unmhılan belirtilen verile emirleri v«
jnH«mifffl* soflucvoda Müteahhit Osnan Kurt yflJclynimİTt̂ c bulunan

800.000.000.000.-TL keşif bedelli O.M.O. Kardiyoloji Merkezi inpan üe yine oOteanait
Aiyar Inpat TaahAŞ. yüklenimuıde bulunan 6.180.000.000.000.-TL. kesif b e M i OM.Ü.
Kaıdiyoloîi Merkezi »trmul injasnTKİı inşaatın yapun wwp*y«i]j bedeli ödenmiş, imaladann
yaıal gerekçesi olmadan yıtaliMundm dolayı bzla Ödemeye sebebiyet verildiği gOriUmOştür.

Siı konusu ise ait hakedis dosyalanma incelenmesi sonucunda gerek müteahhit
Osman Kurt tarafindan yapılan iste gerekse de rr^^n^hit Akyar j n y ^ taraündan yandan
ikmal isinde hakedi} bCfar^iıde yer ajan baa imalat kakmkrinin yıfabsast oedemyle yıkun
bedeli ödendiği g&rQlmu)tflr, Bedeli Ödenmiş t^rfnn'H'i imalatların hangi gerekçe ile
yıkıldığı, eger yasal veya teknik zorunluluk nedeniyle yıkun yapılmışsa bunlara ait bilgi ve
belgeler ile bununla ilgfli idare kararlarının tarafımıza gtateilmesi. E g e sfe konusu yıkımın
teknik veya yasal gerekçesi mevcut değil ise aşağıda hesabı gösterildiği Özere toplam
53.S27.4O5.000.-TL â d a ödemede bulunulma sebebinin açıklanması.
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Ftth ödeme T»blo»a

13157 no'ta Verile Emrine Ait Fazh ödeme
Yüklenici=OınanKnrt

Yapım ve Yılam bedeli {denen imalatlar

18.183 poz no'lu imalat =
18.1S5
18.071/3 "
27.531
16.043/1
21.011
23.014

Miktarı
506,707 ın1

38.815 m»
3760,15 ın1

3760,15 ın1

38.815 m*
258.76ın1

2 ton

; Fhttı r2002>:
x 10.190.625 =
x 21.060,625 -
x 5.284.776 -
x 3.697.906 =
x 54.404.103 -
x 7.132 J00 -
x 560.912.500=

%36,98 Tenzilatlı Tutan»
KDV daha Tutan -

Tutar ;
5.163.661.021

817.468.159
19.871J50.476
13.152.651.246

. 2.111.697.000
1.845.605.000
1.121.825.000

44.084.457.902
27.782.025.370

31782.790.000

Nakliye Muttan Fh it (2002) Tutan
Kum+Çabl
Kum
Tujla
Çimento

= 46.966ın1

- 236.889 m'
= 97,764 Bin/Ad.
• 59.410 ton

7.316.710 =
8.966.050 -
14.566.719 -
5.731.778 -

Toplam »
Tenzilatlı tutarp
KDV dahil tutar*

313.636.602
2.123.958.618
1.424.100.716

340.524.930
4.201220.866
2.648239J89
3.124.920.000

Fiyat Farkı
Çimento Miktan (59.410-19.404) 40.006 ton
Baz Fiyat = 58.000.000.-TL
Zamlı Fiyat = 43.500.000.-TL.
Fark Fiyat - (-) 14iOO.000.-TL
Kesilmesi Gereken Fiyat Farta - 580,087.000.-TL
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Sayıştay Denetçisinin yazdığı bu sorguya sorumluların verdiği cevap ise şu şekildedir;

tlgi: 14.112004 tarih ve 2003/55-2/3674 sayılı ilgili sonımlular adına sorgu

tlİSİklİ verile ""rinin;

Tarih No'tu Fazla Ödeme Tahakkuk Memuru Sayman
Nazım ALKAN HUyaERKAL
Genel Sekreter Bütçe DaiBajk.

Diğer Sorumlular
DOzenleyenlan
Sedat ŞEN lns.Mtth.
Onaylayan:
ProfDr. Bedri KANDEMİR
RektOr Yardımcısı .

Madde 23:
Üniversitemiz kıımpfltllnde yapımı devam eden Kardiyoloji Merkezi İnşaatı

12.05.2000 tarihinde ihale edilip 02.062000 tarihinde tblesneye bağlanmıştır.
60ftW».000.000-TL kesif bedeU ve 5000 m1 İnşaat alanı Özerinden ihalesi yapılmış be de;
ihale Hyımımndan önce; binanm sadece Kardiyoloji Merkezi ve ba merkezfaı ihtiyaç
programına gire 5.000 m1 öngörülmesine rağmen, projeleri 14.000 m* Ozeriaden
tasarlanmıştır.

Kardiyoloji Merkezi'nln inşa edileceği atan, kampus ve Tıp Fakültesi Kompleksinin
planlanmasında, hastanenin flzfld olarak gelişme alanı tarif edilmiştir.

Diğer taraftan, geçen yularda hastane çevresinde bu planlı «rtüjmeyea
yapılaşmalar da hastanenin gelişimine engel teşkil eder darama geunif, Kardiyoloji
Merkezi'nm inşa edileceği alan dışında, yapılatacak alan kalmamıştır.

Bu dorumda, ihaleden sonra Kardiyoloji Merkezi inşaatına düşeyde kat tevsiine
uygun olac&k fckflde baıuuuhniftir.

Daha sonra. Devlet Planlama Teskilatı'ndan proje alanısın bOyütOknesi konusunda
izin alınsrak bina 14.000 m* ye çıkarılmıştır. Buna gOre de bum düşeyde terciye uygun inşa
edilmeye devam edilmiş ve kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlaunugur.

Bu safhada, bina 5.000 m? ye göre planlanıp ihale edildiğinden kes6 dolmuş,
sözleşmesi tas&ye edilmiştir.

Tam bu aşamada, proje alımının buyOtalmu; olması ve ortaya çıkan yeni
fonksiyonlar üç tıbbın ihtiyaçları, bp ihtisas birimlerince binanın kuOanımınuı yeniden
dejtrleodirilmeıl zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

Ödenek yetersizliklerinden insaauann uzun zaman sfinnesi. daha sonradan binaya
yapılacak fizBd müdahalelerinin çok büyük maliyetler ve kayıplar yaratacağı dikkate
alınarak, S.OOO m1 olup, sonradan 14.000 m1 ye çıkarılan ve düşeyde tevsiye uygun olarak
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/iilen binaya; bazı noktalarda, kaba inşaat safhasında olunmalının avantajlan da göz
/de bulundurularak mimari anlamda çok amaçlı farklı fonksiyonlara cevap verebilecek

^ulde, hastanenin ve tıbbın ihtiyaçları da esas alınarak, müdahale edilmiştir.
Yapılan iğler, üp ihtisas birimlerinin değerlendirmeleri çerçevesinde, bazı oda.

'koridor, ıslak hacimlerin yeniden düzenlenmesi ile yeni tıbbi donablann yerleştirilmesine
yönelik, binanın bütününde ihmal edilebilecek, kabul edilebilir, tonradan yapılması halinde
bOyflk mali külfet ve sakıncalar yaratabilecek kBçfik tadilatlarıdır.

Kaldı ki, 2002 yılında binaya 5.000 m : daha ilave edilerek proje 19.000 m1 ye
çıkarılmış ve 50 yataklı Onkoloji Hastanesi projenin adına ilave edilmiştir.

Sonuçta; yapılan bo küçük müdahalelerle, bina bitirildiğinde Kardiyoloji Merkezi
olarak da kullanılabilirken, poliklinik ve yatak katlarından, ihtiyaçlar çerçevesinde, diğer
(çocuk vb.) tıp ihtisas birimlerinin de yararlanması da mfimkUn olabilecektir.

Yine bu aşamada, mevcut ameliyathanelerle ve tıbbi destek birimleriyle, inşa
edilen yeni binanın bağlantısı kuvvetli bir şekilde kurulduğundan, yeni binada, bu
birimler ya azaltılmış, yada kildinlmij.hr. Bu yönden de, tıbbi teçhizat ve donatının
tasarrufu ile büyük bir kazanım da »ağlanmış, ör.

Yukarıda açıklaması yapılan, tadilat gerekçeleri dile getirilen Kardiyoloji Merkezi
lnşaan'nın aynı zamanda çocuk ^«•nnni olarak imHumlnnnı, proje t»dn«ı yıkım-
sökumlerirün, tıbbın ihtiyacı, ihtisas birimlerinin talepleri doğrultusunda yaptırıldığı ve bunun
için inşaatın adının yeniden ekteki Resmi Gazetede belirtildiği şekilde Kardiyoloji Merkezi +
Çocuk Hastanesi + 50 yataklı Onkoloji Hastanesi olarak düzeltildiği görülmektedir.

Gerek Müteahhit Osman KURT gerekse Akyar tnşJLŞ. tarafından yapılan tadilatlar
ihtisas birimlerinin talepleri doğrultusunda yapıldığındın ve inşaaun adının bu yırım yönelik
değiştirildiğîndea binanın tadil edilmesinden dolayı tarafıma tanrim edilen toplam
53.527.4O5.00O-TL fazla ödemenin kaldırılmasını saygılarımla arz ederim.

Nazım ALKAN ^ - S e d a T Ç E r r ^
Genel Sekreter £ tnfMüh. yA^\

Ek: 1 adet Resmi Gazete sayfa»
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9 Ocak 2005 - Sayı : 23695 (Mükerrer) RESMİ GAZETE Sayfa : 145

TOBl»!

Sayıştay Başkanlığı'na gönderilen savunmada, sorgulanan tadilat masraflarının
sebebinin,proje alanının büyümüş olması sebebiyle söz konusu inşaatla ilgili olarak yeni
fonksiyonların projeye eklenmesi ihtiyacının hasıl olması ve binanın kullanımının yeniden
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değerlendirilmesi zorunluluğunun ortaya çıkması olduğu söylenmiştir.Bu yeni fonksiyonlardan
birinin de projenin karakteristiğine DPT Müsteşarlığı tarafından 2005 yılında Çocuk Hastanesinin
dahil edilmesi olduğunu ifade ederek Resmi Gazetede de(25695 sayılı ve 09.01.2005 tarihli)
yayınlanan Yatırım Programında bunun açıkça görüldüğünü belirtmişlerdir.Doğal olarak.DPT
tarafından projeye çocuk hastanesi ibaresinin eklenmiş olması sebebiyle.yapılan bu savunma yeterli
görülmüş ve 53.527.405.000 liralık fazla ödeme konusunda herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Ancak, bu savunmanın eksik ve yanıltıcı bir savunma olduğu açıkür.DPT Müsteşarlığı
tarafından Komisyonumuza gönderilen açıklamada, projenin karekteristiğine "sehven" eklendiği
ifade edilen Çocuk Hastanesi ibaresi projeye 2005 yılında dahil edilmiştir.(2006 yılında bu hata
düzeltilmiştir.) Oysa, Kardiyoloji Merkezinin Çocuk Hastanesine dönüştürülmesine dair Rektör
Ferit BERNAY tarafından tesis edilen resmi işlemin onay tarihi ise 27.08.2002 dir.Dolayısıyla,
Kardiyoloji Merkezinin Çocuk Hastanesine dönüştürülmesi işlemi, sehven yapılmış olması
sebebiyle zaten herhangi bir geçerliliği olmayan 2005 yılı DPT işleminden üç yıl önce 27.08.2002
tarihinde DPT Müsteşarlığından izin alınmadan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün tek
taraflı ve tamamen keyfi olarak tesis edilmiş ve bu bilgiler Sayıştay Başkanlığına yapılan
savunmada yer almamıştır.Bu sebeple, sorumlular gerçek durumu gizlemek suretiyle Sayıştay
Başkanlığına da gerçeğe aykırı yanıltıcı bilgi vermişlerdir.

Ayrıca belirtilmesi gereken diğer bir konuda, yasal olmayan böylesine büyük bir proje
değişikliğine yönelik harcamaların 2003 yılı ile sınırlı olmayıp söz konusu inşaatın devam ettiği
diğer yıllarda da bulunacağının muhakkak olduğudur.

Komisyonumuza DPT Müsteşarı Ahmet TIKTIK imzalı olarak gelen yazıdan anlaşılacağı
üzere Kardiyoloji Merkezi İnşaatı 2000 yılında DPT onaylı projeye göre 5000 mJ ve 50 yataklı
olarak planlanmasına rağmen 2002 yılında DPT 'den izin alınmadan 14.082 m 2 ve 200 yataklı
olarak inşaata başlandığı anlaşılmaktadır. DPT bu konuda herhangi bir işlem yapmamış, hatta
izinsiz bu faaliyete daha sonra "Bölgede 50 yataklı Kalp Merkezinin yeterli olmayacağı ve belli bir
seviyeye gelmiş inşaatın aslına döndürülmesinin büyük kayıp olacağı, aynı zamanda ileri de
oluşabilecek hastane yatak inşaatının giderilmesi" gerekçesiyle izin vermiş ve gerekli proje
revizyonunu yapmıştır. Görüleceği üzere aslında yatırım programında 5000 m 2 ve 50 yataklı olarak
planlanan Kardiyoloji Merkezi inşaatının izinsiz olarak 14.082 mJ ve 200 yataklı hale gelmesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün adeta bir emri vakisi ile ve DPT'nin de buna göz
yummasıyla gerçekleşmiştir.Aynca, 200 yatak kapasitesine 50 yataklı Onkoloji bölümü dahil iken,
daha sonraki süreçte Onkoloji Bölümüne ilaveden 50 yatak ve 5000 m 2 inşaat izni verilerek proje
Kardiyoloji Bölümü için 200 ve Onkoloji Bölümü içinde 50 yatak olmak üzere toplam 19082 m2

inşaat çevrilmiş ve gerekli proje revizyonu da DPT tarafından yapılmıştır. Planlananın 5000 m2

inşaat alanı ve 50 yatak kapasitesi iken yatak kapasitesinin 250'ye ve inşaat alanın da 19082 m2

ulaşmasında DPT'nin da ihmalinin olduğu açıktır.
Yine Ahmet TIKTIK imzalı aynı DPT yazısında, 2005 yılı yatırım programında projenin

karakteristiğine sehven "Çocuk Hastanesi" ibaresinin eklendiği ancak aynı yıl içerisinde bu hatanın
farkına varılarak 2006 yılı yatırım programı taslağından "Çocuk Hastanesi" ibaresinin çıkarıldığı
ifade edilmektedir.

Nihayetinde ise, 2006 yılı yatınm görüşmelerinde daha önce projenin karakteristiğine
eklenmiş fakat henüz inşaatına başlanmamış olan 5000 m 2 lik Onkoloji Merkezinin ileride ayn bir
projede ele alınması kararlaştırılmış ve 2006 yatırım programı taslağında Kardiyoloji Merkezi
Projesinin karakteristiğinden çıkarılmıştır. Böylece 2006 yatınm programı taslağında hata
düzeltilerek, projenin sadece Kardiyoloji Merkezi inşaatı (14.082 m2 ve 200 yatak) olarak yer
alması planlanmıştır.

Sonuç itibariyle, Kardiyoloji Merkezi İnşaatı, DPT tarafından onaylı bir proje değişikliği
olmadığı halde , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından keyfi bir şekilde Çocuk
Hastanesine dönüştürülmüştür.Üniversite tarafından 2004 yılı içerisinde ilk iki katı hizmete
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sokulmuş olan binanın fotoğraflan DPT'na gönderilmiş olup görüleceği üzere orada da açıkça
Çocuk Hastanesi adıyla hizmete açıldığı anlaşılmaktadır;

Süreç içinde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen işlemlerde de bir düzensizlik ve
takip eksikliği göze çarpmaktadır. Yatırımcı kuruluşlar tarafından çeşitli zamanlarda verilen bilgiler
arasındaki çelişkiler yakından takip edilmemiştir.

Bütün bunlardan sonra, Kardiyoloji Merkezinin Çocuk Hastanesine dönüştürülmesiyle
ilgili olarak yasal olmayan hususlar şu şekilde tespit edilebilir;

A-Kardiyoloji Merkezi Devlet Planlama Teşkilatından izin almadan ve yine DPT tarafından
gerekli proje revizyonu yapılmadan Çocuk Hastanesine dönüştürülmüştür.

B- Aynı zamanda Kardiyoloji Merkezinin Çocuk Hastanesine dönüştürülmüş olması
sebebiyle ek maliyetlere katlanılarak Üniversite zarara uğratılmıştır.

B-Kardiyoloji Merkezi 27.08.2002 tarihinde Rektör Ferit BERNAY' m onay vermesi ile
Çocuk Hastanesine dönüştürülmüş olmasma rağmen onay tarihi olan 27.08.2002 tarihinden sonra
ilgili kurumlara Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından (Araştırma Komisyonu, YÖK,
Sayıştay ve DPT ) bu konuda sürekli olarak "resmi makamlara yanıltıcı bilgi verme" niteliğinde
yanıltıcı bilgiler verilmiştir.
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Kamu zararına da sebep olan mevzuata aykırı bu işlemlerden dolayı çok sayıda üniversite
personelinin sorumluluğu bulunmaktadır.

Buna göre;

A- Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen ve içeriği itibariyle yanıltıcı ve
gerçeğe aykırı bilgiler taşıyan belgelerin resmi evrakta sahtecilik suçu oluşturup oluşturmadığının
değerlendirilmesi için raporum bir örneğinin yetkili ve görevli adli mercilere iletilmesinin,

B-Gerekli işlemler yapılmadan Kardiyoloji Merkezinin mevzuata aykırı olarak Çocuk
Hastanesine dönüştürülmesinde sorumluluğu olanlar ile bu işlemler nedeniyle kamu zararı
oluşumuna neden olanlar hakkında işlem yapılmak üzere evrakın bir örneğinin mali ve adli işlem
yapmaya yetkili mercilere gönderilmesinin,

C- Bu işlemler nedeniyle mali sorumluluk taşıyanların Sayıştay Başkanlığına gönderdikleri
savunmanın yanıltıcı olması nedeniyle, konu hakkında Sayıştay başkanlığına bilgi verilmesinin,

C- Kardiyoloji Merkezinin yasal olmayan bir şekilde Çocuk Hastanesine dönüştürme
sürecinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının da bu konuda ihmalinin ve hatalı
uygulamalarının olduğu görülmektedir. Bu sebeple, konuyla ilgili ihmali ve hatalı uygulamaları
bulunduğu düşünülen Devlet Planlama Müsteşarlığının ilgili personeli hakkında gerekli
incelemenin yapılması için konunun Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına yazılmasının,

Gerekli ve yerinde olduğu düşünülmektedir.

Kardiyoloji Merkezi İnşaatının Yapılması İşi İle ilgili İnceleme;

KARDİYOLOJİ MERKEZİ İNŞAATI-1

Yatırım Proje No : 2000 1001040

Birinci Kesifi. : 800.000.000.000.- TL
İhale Tarihi ve Kararı No : 12.05.2000 547/193
İhale Tenzilatı : % 36.98
İhale Bedeli : 504.160.000.000.- TL
Sözleşme Tarihi ve No : 02.06.2000 10973 Samsun l.Noterliği
Sayıştay Tescil Tarihi ve No...: 12.06.2000 001204-008036
Yer Teslim Tarihi : 23,06,2000
İşe Başlama Tarihi : 09.10.2000
Sözleşmeye Göre Bitim Tarihi: 31.12.2002

Yukarıda ihale bilgileri verilen ve Müteahhit Osman KURT taahhüdünde yapılan, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi " Kardiyoloji Merkezi" inşaatı işinin 1 den 19' a kadar numaralanmış hakedişleri
incelendiğinde;
1-) 11.12.2000 tarihli ve 1 nolu hakedişte kazı işlerinin yapıldığı, kazı nakliyesi işlerinin yapıldığı
belirlenmiştir. Hakediş içerisinde bulunun ve EK-1 de görülen; " Kazı Nakliye Raporu" nda:
" Ekli krokiden anlaşılacağı gibi hafriyatına başlanan kalp merkezi inşaatının doğusunda
Çocuk Hastanesi binası, kuzeyinde Radyosyon Onkolojisi ve Çamaşırhane binası, batısında
karayolu, güneyinde ise park ve kapalı otopark bulunmaktadır. Dolayısıyla hafriyattan çıkan ve
dolguda kullanılacak olan malzemenin depolanacağı uygun bir alan bulunmamaktadır "
ifadeleri yer almış olup, burudan OMÜ' de bir çocuk hastanesinin var olduğu anlaşılmaktadır.
Komisyonumuza_sunulan bilgi ve belgelerden,Üniversitenin hastane ve tıp fakültesi kompleksinde
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A5 blok binasının(-lKatı, 0 katı, Z katı, A katı ve 9 kat olmak üzere 12 katlı) çocuk hastanesi
olarak projesine göre yapılıp 1990 lı yıllarda hizmete açıldığı bilinmektedir.
2-) 18.12.2000 tarihli ve 2 nolu hakedişte; Kazı,kalıp,kalıp iskelesi, demir, beton imalatlarının
devam ettiği ve yapılan imalat bedellerinin ödendiği belirlenmiştir.
3-) 11.04.2001 tarihli ve 3 nolu hakedişte; Kazı,kalıp,demir,beton işlerinin yapıldığı,
4-) 07.05.2001 tarihli ve 4 nolu hakedişte; Kaa.dolgujcalıp.kalıp iskelesi.su yalıtımı ve
şap.nakliyeler ve malzeme fiyat farkı bedellerinin ödendiği,
5-) 04.06.2001 tarihli ve 5 nolu hakedişte; Kazı,dolgu,kalıp,demir,beton,tuğla duvar,su
yalıtımı,şap,nakliyelerin ödendiği,
6-) 03.07.2001 tarihli ve 6 nolu hakedişte; benzer imalat bedellerinin ödendiği,
7-) 01.08.2001 tarihli ve 7 nolu hakedişte; benzer imalatların ödendiği,
8-) 03.09.2001 tarihli ve 8 nolu hakedişte; benzer imalatların ödendiği,
9-) 03.10.2001 tarihli ve 9 nolu hakedişte; benzer imalatlara ilaveten 18106/2 poz numaralı Hafif
Gaz Beton bloklarla duvar yapılması imalatının yapıldığı, imalat ve nakliyesinin ödendiği,Ancak;
18116 poz nosu ile düzenlenen hakedişte pozun 18106/2 olarak düzeltildiği belirlenmiştir.
10-) 02.11.2001 tarihli ve 10 nolu hakedişte; Benzer imalatlar ödenmiş olduğu ancak;
inş.Çev.Yük.Müh. Recep DURMUŞ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı : "..gaz beton bir adet
tartı tutanağı ve m3 yoğunluğu bulunacak.." şeklinde hakedişe not düşmüş olduğu görülmüştür.
11-) 10.12.2001 tarihli ve 11 nolu hakedişte; 25x60x20 ebadındaki bir adet gaz beton blok duvar
elemanının 16800 gr olduğu, yoğunluğunun 0.560 ton/m3 olduğu , tarihsiz ve Daire Başkanınca
onaysız Tartı Tutanağının, Müteahhit Osman KURT ile Kontrol Sedat ŞEN imzalı olduğu, Gaz
Beton nakliye mesafesinin ; Fabrika+Kınkkale-Samsun+Şantiye krokisinden, 15+336+15= 378
km alındığı, bu hakedişte 15+336+10,6= 361,6 km olarak değiştirildiği belirlenmiştir. Yukarıda
sıralanan imalatlarında benzer şekilde devam ettiği,
12-) 18.03.2002 tarihli ve 12 nolu hakedişte; Benzer imalatların devam ettiği ancak; 18106/2 poz
nolu 20cm gaz beton duvar yapılması imalatının poz nosu başlangıçta olduğu gibi 18116 olarak ilk
haline dönüştürülmüş ve 22.891.875.-TL den ödeme yapılmış olduğu belirlenmiştir. (EK3 ve4).
13-) 29.04.2002 tarihli ve 13 nolu hakedişte;Dolgu,kazı,kum-çakıl serilmesi.demirsiz ve demirli
beton.tuğlu duvar.gaz beton duvar, su yalıtımı,şap,kalıp ve kalıp iskelesi, iş iskelesi, nervürlü
demir imalatlarıyla nakliyeler ve malzeme fiyat farkları ödenmiş olduğu,
Ayrıca 10.414.300.O0O.-TL (2000B.F.) + 9.156.521.000.- TL (2002 F.F.) = 19.570.821.000,-TL
Elektirik Tesisatı imalatlarının yapılıp ödendiği belirlenmiştir.

14-) 04.07.2002/14 nolu hakedişte; Yukarıda yazılı inşaat imalatlarına ilaveten 23152 poz nolu
kutu profil kapı-pencere yapılması, 27501 poz nolu dış sıva, 27531 poz nolu iç sıva,27535 poz
nolu tavan sıvası imalatladıyla 27579 poz nolu harpuşta imalatlarının yapıldığı,
Elektrik tesisatı işleri için bu hakedişte bir öncekiyle birlikte toplam: 15.013.572.000.-TL +
12.860.352.000.-TL =27.873.924.000,-TL ödendiği belirlenmiştir.

15-) 22.08.2002 tarihli ve 15 nolu hakedişte; Yukarıdakilere ilaveten, 18233/9 pozlu alüminyum
çatı örtüsü, drenaj büzü.Ahşap Oturtma Çatı, Sac Kapı Kasası ve OMYF01 ve OMYF02 poz nolu
yeni fiyat analiziyle su tecridi yapılması inşaat imalatlarının yapıldığı,

23.221.092.000.-TL(2000) + 20.768.509.000.-TL(2002F.F.)=43.989.601.000,-TL elektrik tesisatı
imalat bedeli öncekilerle birlikte toplada ödenmiş olduğu görülmektedir.

16-) 17.10.2002 tarihli ve 16 nolu hakedişte; 33.298.220.000.-TL + 28.984.763.000.TL
=62.282.983.000.-TL elektrik tesisatı imalat bedelinin toplamda ödendiği,
İnşaat imalatlarına ilave olarak, demir imalatın boyandığı, 20x25 karo seramiklerle ve granit
seramiklerle döşeme kaplaması yapıldığı,tesviye tabakası imalatının yapıldığı görülmekte olup,
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ÖTE YANDAN (18183 poz nolu Harçlı kargir inşaat yıkılması 487,373 m3 ve 18185 demirli ve
demirsiz beton inşaat yıkılması 17,395 m3) BU ZAMANA KADAR YAPILAN DUVAR VE
BETON İMALATLARININ YIKMA VE SÖKME İŞLEMLERİNE BAŞLANILDIĞI,
06.09.2002 tarihli ve 123/1059 sayılı Barbaros Odabaş imzalı ve Rektör Prof Dr Ferit Bernay
onaylı yazıda; "...2000 I 001040 proje nolu 800.000.000.000.-TL keşif bedelli "Kardiyoloji
Hastanesi (Çocuk Hastanesi) inşaatı" işnin keşfi içinde tamamlanamayacağı anlaşılmıştır "
ifadesiyle %30 keşif artışı onayı alınmıştır. (EK-5). Ayrıca, birinci keşifte bulunan seramik ve
granit döşeme yapılması imalatlarının yerine daha pahalı olacak şekilde özel fiyat analizi yapılarak
seramik ve granit imalatlarının seçildiği belirlenmiştir. (EK-6,7,8)

17-) 11.11.2002 tarihli ve 17 nolu hakedişte; Elektrik tesisatı imalatı olarak toplamda:
20.495.668.000.-TL + 56.161.018.000.-TL = 76.656.686.000.-TL ödendiği, yukarıda yazılı inşaat
imalatları ve yıkımların devam ettiği,Bunlara ilaveten 23086/1 pozlu Uzay Çatı imalatının,PVC
Doğrama imalatının, 27531/A kaba iç siva imalatının da yapıldığı belirlenmiştir.

18-) 30.12.2002 tarihli ve 18 nolu hakedişte; 46.273.486.000.-TL+ 40.922.425.000.-TL
=87.195.911.000.-TL toplam elektrik tesisatı imalatının ödandiği, /
İnşaat imalatlarının benzerlerine devam edildiği.ilave olarak 28097 pozlu cam takılması ve
doğramalara ait madeni aksamların takıldığı,
YIKMA VE SÖKME BEDELİ OLARAK 18183 POZDAN 506,707 M3 VE 18185 POZDAN
17,395 M3 İÇİN BEDEL ÖDENDİĞİ,

19-) 31.12.200 tarihli ve 19 (Son) nolu hakediş; İnşaat imalatı ilave olarak 23051/A pozlu analizle
uzay çatı üzerine kutu profil demirlerle aşık yapılması imalatının yapıldığı.buna tekabül eden
miktarın uzay çatı imalatı miktarından minha edildiği.diğer benzer imalatlarında yapıldığı, 18185
poz nolu imalatın 38,815 m3 e çıktığı,

Elektrik tesisatları için:46.653.098.000.-TL(2000B.F.) + 41.181.135.000.-TL(2002F.F) =
87.834.233.000.-TL toplamda hakediş yapıldığı belirlenmiştir.

İşin Tasfiye Kabul Tutanağı 31.12.2002 tarihi itibar alınarak tarihsiz ve sayısız olarak
düzenlenmiş ve onaylanmıştır. (EK-9).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

1) Kardiyoloji Merkezi inşaatına Ekim 2002 ye kadar projesine ve yatırım programında
yer aldığı şekliyle devam edilmiş olduğu, bu tarihten sonra çocuk hastanesine dönüştürülmesi
nedeniyle iç duvar ve beton imalatlarından 18183 poz numarasıyla 506,707 m3 duvarın
yıktınldığı, 18185 poz numarasıyla 38,815 m3 beton imalatının yıktmldığı,

2) Sözleşme eki birinci keşifte ve projelerdeki mahal listelerinde belirlenen inşaat
imalatlarından; 23167 poz nolu profil demir imalatı yerine 23152 profil imalatı seçilerek, 26191/2
seramik duvar kaplaması yerine 26082/A seramik duvar kaplaması özel fiyat analizi yapılarak,
26195/1 granit döşeme kaplaması yerine 26195/6 granit yapılması seçilerek, daha fazla ödeme
yapılmasına sebebiyet verildiği,

3) Yıkma ve sökme yapılmasından dolayı.bedeli ödenerek yaptırılan duvar+sıva+elektrik
tesisatları+nakliyeler (kum, çimento, tuğla, gazbeton, kum-çakıl), malzeme fiyat farkları v.b. için
ödenen bedeller ile yıkma ve sökme bedelleri fuzuli yapılmış olduğu,

4) 18106/2 olarak belirlenen gaz beton duvar elemanı ile duvar yapılması imalatının
sonradan 9 nolu hakedişte 18116 olarak değiştirilmesiyle fazla ödemeye sebebiyet verildiği,
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5) Bütün bu işlemlerin bilerek ve isteyerek yapılmış olduğu kanatine varılmıştır. Zira
Komisyonumuza ulaşan bilgi ve belgelerden Üniversite Rektörlüğünün DPT ye yazdığı
14.11.2002 tarih ve 101-079191-13133 sayılı yazıda; " akademik kurulun böyle bir talebinin
olduğu,Rektörlüğün projesine göre ve kardiyoloji olarak işe devam ettiği " bildirilmiştir. EK-
10).

HESAPLAMALAR: 2000B.F 2002F.F Toplam
18183 506,707 m3 2,500,599,000+ 2.663.061.000 = 5.163.660.000.-TL
18185 38.815m3 395.874.000+ 421.593.000 = 817.467.000.-TL
Yarım tuğla,tam tuğla ve gaz beton duvar yıkımı tam tuğlu duvar alınarak
506,707 m3/ 0.20m = 2533 m2 duvar yıkıldığı kabulüyle ve 2002 fiyatlarıyla;
18071/2 tuğla duvar yapılması..2533 m2 x28.695.717.-TL/m3=72.686.251.161.-TL

27531 iç sıva yapılması 2533x2yüzey x. 6.340.000.-TL/m2= 32.118.440.000.-TL
21065 duvar iş iskelesi 2533 m2 x 1.326.168.- TL/m2= 3.359.183.544.-TL
16043/1 beton 38,815m3 x 54.459.983.- TL/m3= 2.113.864.240.-TL
Tahmini nakliyeler %10....112.391.603.489* %10 =11.239.160.348.-TL

Elektrik tesisatları. 46.653.098.000.-TL+ 41.181.135.000.-TL= 87.834.233.000.-TL
TOPLAM :209.351.132.293.-TL
%36,98 tenzilat : 77.418.048.721.-TL
Tenzilatlı tutar : 131.933.083.572.-TL
Tenzilata tabi olmayan malzeme fiyat farkı olarak %20 ilave....:26.386.616.714.-
Ödenecek tutar. :158.319.700.286.-TL
%18 KDV : 28.497.546.051.-TL

GEREKSİZ. ÖDENEN TUTAR. :186.817.246.337.-TL
(Yüzseksenaltımilyar sekizyüzonyedimilyon ikiyüzkırkaltibin üçyüzotuzyediTL)

KARDİYOLOJİ MERKEZİ İNŞAATI-2..(lkmal İnşaatı):

Yatırım Proje No : 2000 I 001040
Birinci Kesifi : 6.186.000.000.000.- TL
İhale Tarihi ve Kararı No : 25.12.2002 547/358
İhale Tenzilatı : % 51,12
İhale Bedeli : 3.023.716.800.000.- TL
Sözleşme Tarihi ve No : 20.01.2003 00965 Samsun l.Noterliği
Sayıştay Tescil Tarihi ve No...: 22,01.2003 00221-001407
Yer Teslim Tarihi : 07.02.2003
İşe Başlama Tarihi : 08.02.2003
Sözleşmeye Göre Bitim Tarihi: 31.12.2004
Süre Uzatımı ile Bitim Tarihi..: 30.11.2005
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Yukarıda ihale bilgileri verilen ve Müteahhit AKYAR İnş.Taah. A.Ş. taahhüdünde yapılan,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi " Kardiyoloji Merkezi" inşaatı işinin 1 den 19' a kadar numaralanmış
hakedişleri incelendiğinde;

06.10.2005 tarih ve 19 nolu hakedişle; Birinci keşif (2002 yılı birim fiyatlarıyla)
inşaat.tesisat ve elektrik imalat ve ihzaratlan tutan olarak 7.490.957,72 YTL ve kararname fiyat
farkları olarak 2005 yılında 1.805.379,30 YTL, 2003 yılında 493.325,13 YTL, 2004 yılında
1.530.552,38 YTL olmak üzere toplamda 11.320.214,53 YTL hakediş düzenlenmiş olduğu,

Birinci keşifte,projelerde ve mahal listelerinde yer alan bir çok imalatın yaptırılmasından
vazgeçilerek bunların yerlerine oluşturulan özel yeni fiyat analizleriyle daha fazla fiyatlarla
ödemelerin yapıldığı,

Komisyonumuza ulaşan bilgi ve belgelerden;
25116/1 poz no, 25116/2 poz no, 25116/3 poz nolu pvc esaslı yer döşemesi malzemeleri

yerine, 25116/A5, 25116/A6, 25116/A9 poz nolu imalatların seçilmesi,
25117 poz nolu pvc süpürgelik imalatı yerine 25117/1 poz nolu imalatın seçilmesi,
ÖZF3 Laminat banko yapılması imalatı yerine Analiz 49 pozlu imalatın seçilmesi,
ANALİZ 50 Laminat denizlik yapılması,ANALİZ 54 Alüminyum fırın boyalı köşe çıtası

yapılması,
Çift cam arası jaluzi yapılması, Madeni konstürüksiyona çift cam pencere ünitesi takılması,

Laminat kapı yapılması,
ÖZF5 ve ÖZF6 ve ÖZF 7 Doğal kompoze taş merdiven imalatlarının yerine Analiz 23

granit merdiven basamağı yapılması,
ÖZF Dış cephe yapıştırmalı imalatın yerine Analiz 44 ile 60x120 ankrajlı granit cephe kaplaması
yapılması,

26195/3 granit döşeme kaplaması yerine 60x60x1.2 granit döşeme yaptırılması, Analiz 17
ile 33x33 gre seramik döşeme kaplaması yapılması, Analiz 39 ile çimstone kompoze döşeme
kaplaması yapılması,

Ve benzeri özel fiyatlı imalatların incelenerek yapılan fazla ödemelerin hesaplanması
gerekmektedir.Komisyonumuzun süresinin yeterli olmaması.bilgi ve belgelerin geciktirilerek
gönderilmesi ve komisyonumuza çağrılan inşaat işlerinde deneyimli uzmanların sağlanan imkanlar
dahilinde çalıştınlamaması nedeniyle incelemenin Sayıştay Başkanlığı Denetçilerince
incelenmesinin uygun olacağı,

20001001040 yatırım proje nolu Kardiyoloji Merkezi inşaatının ilk ihalesi ve Müteahhit
Osman KURT uhdesinde yapılan taahhütte yaptırılıp bedeli ödenen ve bilahere 2002 Ekim ayından
itibaren projenin Çocuk Hastanesine dönüştürülmesi amacıyla,yıkılıp sökülen imalatlardan 18183
poz nolu duvar yıkılması 258,620 m3 ve 18185 beton kırılıp sökülmesi 101,383 m3, Analiz-3 pozlu
sac kapı kasası sökülmesi 249,000 Kg olduğu belirlenmiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME:

1) Kardiyoloji Merkezi İnşaatına Ekim 2002 ye kadar projesine ve yatırım programında yer
aldığı şekliyle devam edilmiş olduğu, bu tarihten sonra çocuk hastanesine dönüştürülmesi nedeniyle
iç duvar ve beton imalatlarından Birinci ihale kapsamında Osman KURT uhdesindeki
taahhütde;18183 poz numarasıyla 506,707 m3 duvarın yıktuıldığı, 18185 poz numarasıyla 38,815
m3 beton imalatının yıktınldığı, buna ilişkin hesaplamaların Kardiyoloji Merkezi İnşaatı-1 başlığı
altında yapıldığı ve fuzuli ödeme tutarının 186.817.246.337.-TL = (186.817.25 YTL) olduğu,

2) Sözleşme eki birinci keşifte ve projelerdeki mahal listelerinde belirlenen inşaat
imalatlarından; 51 den 103 e kadar sıralanmış özel yeni fiyat yapılmak suretiyle ödenmiş olduğu ve
bu kalemlere ilişkin incelemenin Sayıştayca incelenmesi gerektiği,
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3) Yıkma ve sökme yapılmasından dolayı.bedeli ödenerek yaptırılan duvar+sıva+elektrik
tesisatları+nakliyeler (kum, çimento, tuğla, gazbeton, kum-çakıl), malzeme fiyat farkları v.b. için
ödenen bedeller ile yıkma ve sökme bedelleri fuzuli yapılmış olduğu,

4) İkinci ihale kapsamında ve Akyar lnş.Taah.A.Ş. uhdesinde yapılan taahhütte yaptırılan
yıkma ve sökme işlemleri için yapılan fuzuli harcamalar:

HESAPLAMALAR: 2005B.F Toplam
18183 258,620 m3 19.98 YTL=5.167,00YTL
18185 101,383m3 41.28 YTL= 4.185.09YTL
Yarım tuğla.tam tuğla ve gaz beton duvar yıkımı tam tuğla duvar alınarak
258,620 m3/ 0.20m = 1245 m2 duvar yıkıldığı kabulüyle ve 2005 fiyatlarıyla;
18071/2 tuğla duvar yapılması... 1245 m2 x 51.3OYTL = 63.868,50 YTL
21065 duvar iş iskelesi 1245 m 2 x 6.34YTL = 7.893,30 YTL
27531 iç sıva yapılm.(Çift yüz) (1245x2)m2 x 6,34 YTL=15.786,60YTL
16043/1 beton 101.383m3x 86,35YTL= 8.754.42YTL
Tahmininakliyeler %10...(105.654,91) =10.565,49YTL

TOPLAM : 116.220.40YTL
%51,12 tenzilat : 17.572.52YTL

Tenzilatlı tutar : 98.647.88YTL
Tenzilata tabi olmayan malz. f.f. olarak %20 ilave : 19.729.57YTL

Ödenecek tutar : 118.377,45YTL
%18 KDV : 21.307.94YTL

GEREKSİZ ÖDENEN TUTAR : 139.685,39 YTL
(Yüzotuzdokuzbin altıyüzseksenbeşYTL ve 39Ykrş)

KARDİYOLOJİ MERKEZİ İNŞAATININ ÇOCUK HASTANESİNE DÖNÜŞÜM
YAKLAŞK MALİYETİ TUTARI:
Osman KURT taahhüdündeki 1. ihale kapsamında: (186.817,25 YTL)
Akyar lnş.Taah.A.Ş. taahhüdündeki 2.ihale kapsamında: (139.68539 YTL)

GENEL TOPLAM (326.502,64 YTL)

(Ücvfizvirmialtıbin besvazikiYTL ve altmısdgrtYkrsH (ÜCYÜZYİRMİALTIMİLYAR
BESYÜZIKİMİLYON ALTIYÜZKIRKBİN TL).

Komisyonumuza, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen Kardiyolji
Merkezine ait hakediş ödeme evrakları üzerinden yapılan inceleme neticesinde, Kardiyoloji
Merkezinin yasal olmayan bir şekilde Çocuk Hastanesine dönüştürülmesinden kaynaklanan kamu
zararının, hesabı aşağıda görüleceği üzere, 326.502,64 YTL olduğu tespit edilmiştir. Bu
durumda,Sayıştay Denetçilerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığının 2003
yılı hesaplarında konuyla ilgili olarak hesaplanan 53.527,40 YTL fazla ödeme ile birlikte toplam
kamu zararı 380.030,40 YTL olduğu anlaşılmıştır.
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YAPIM İŞLERİNDE DİKKAT ÇEKEN HUSUSLAR

Kardiyoloji Merkezi inşaatı sürecinde yukarda ayrıntılı olarak anlatılan hususların yanında,
bazı imalat kalemlerinde görülen çelişkili maliyet unsurları aşağıda belirtilmiştir.

Çalışma süresinin kısalığı nedeniyle tüm imalat kalemleri ayrı ayn değerlendirilememiştir,
özellikle hakedişlerde yer alan imalat kalemlerinin yerinde ve standardına uygun olup olmadığı
konusunda yeterli inceleme yapılamamıştır.

Resmi evraklar üzerinden belirlenen çelişkili olduğu izlenimi uyandıran uygulamalar
aşağıda sıralanmıştır.

Yapılan incelemede idarenin komisyonumuza gönderdiği kayıtlar esas alınmıştır. Kayıtların
gönderilmesindeki düzensizlik ve ban resmi kayıtların hiç gönderilmemiş olması nedeniyle
inceleme sonuçlarının daha da değişebileceği düşünülmektedir.

1. OMÜ Rektörlüğü İnşaat Daire Başkanlığının Kardiyoloji merkezi inşaatı ödemeleri ile
ilgili 2004 yılı özel fiyat analizlerinden Analiz 28'de (Döküm Mermer Taşıyıcı Ayak Yapılması)
müteahhide 105.000.000 TL ve müteahhit kan(%25 kar) ilave verilerek toplam 131.250.000
TL/adet fiyat analizi yapılmıştır. Aşağıdaki onaylı ve üniversitenin dosyasından alınan POLİ-MER
Sentetik Mermer ürünleri fiyat listesinde en pahalı taşıyıcı ayak fiyatı 75 milyon olduğu
gözükmektedir. Bu rakamlar, her bir taşıyıcı ayak için 1.5 kat fazla ödeme yapıldığını
göstermektedir.

2. Aynı inşaatta döküm mermer lavabo yapılması Analiz 29 da, 40 milyon/adet,
müteahhit kan ile 50 milyon TL/adet ödendiği, aşağıdaki POLİ-MER fiyat listesinde en yüksek
fiyatlı lavabonun adetinin 27 milyon beş yüz bin TL olduğu anlaşılmıştır.

Suni mermer ürünlerde bu usul takip edilerek özel fiyatlar analiz adı altında abartıldığı
görülmektedir.

1 mt PVC KBs» Koruyucu Yipılma» (20MYıîı)

M İzama Bım IHBan Rydı
aB^CTSK^Ker.ve m. 1,0000 80.00Q.00O

3 a d B t t D a h "

Tırttn
80.000.000

80.000.000
20.000.000

,JSSSSSSSSSS: S = n

uıu«ı

OZF 3Bwiy«tiP2O0S«ıJy«Ban<l.

l K Ş N »

235000.000

1 mi PVCÇ*pma

Tutan
235.000.000

23S.000.000
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Bir Kat Su Yalıtımı YepıfenMi ( 2 0 M Yıiı)

2S&93SİI»

W. 107/î Ysfcıt Xar»«lı3ı LPQ
«.611 Sağ.Ura. Astar Katı
04.626V6A 3nmPla3.Pol.K9ÇsT»5.

01.501 OCztşCâ
01.010 Yalıtım Usta»

01.210 Yalıtım UsiastYard.

8m MîKan

O.2000
0,4000
1,1500
0,0700
0,2700
0,2700

m2
sa
ra
sa

1.100.CCO
800.000

7.573.000
1.853.000
2.831.000
2.004.000

Toplam :
%25 MOteahüt Kar: ve Ganel Giderter:

1 m2 KuvarsEsKompTajİla D6ş.K2P. Yapılması Bedeli:

220.OCC
320.0GÜ

8.7C3.EÎ0
129.710
764.370
541.080

10.684.110
2.671.023

13.3S3.1S3 TL

ANALİZ 28

Olf ücSarOilsSiFiyalı
em Militan nyatı 'ua>ı
ada 1.0000 105.000.0CO 105CC0.K1

Toplam : 105.0OO.OX
%25 Müteahhit Kan va Genel Giderler: 2S.250.00C

1 Adet O«küm Mermer Taşıyıcı Ayak Yaprlması Bedeli: 131.250.000 TL /

DSküm Merttin LavaDo Yapılma»! (2004 Yılı)

Poz No
02F

Malzsme
Tıc.S*ı.Od»ı Fiyatı

Brm
adet

Miktın
1.0000

Fiyatı
•«.ooo.ooo

Tutan
40.000.000

Toplam : 40.000.000
%25 Müteahhit Kan ve Genel Giderler: 10.000.000

1 Adet Döküm Mermer Lavabo Yaphnsıı Bedeli: 50.009.000 TL

Döküm Mermer Ön Etek Yapılması (2004 Yılı)

Poz No
OZF

Matume
TicSan.Od«ı Fiyatı

Brm
mt

Mlktan
1,0000

Fiyat
22.000.000

Tutan
22.000.000

Poz No
OZF '

Toplam : 22.000.000
%25 Müteahhit Kan ve Genel Giderler: 5 500.000

1 mt OokOm Mermer On Etek Yapılması Bedeli: 27.500.000 TL

Döküm Mermer Tezgah Yapılman (2004 Yılı)

M a t a r a Brm Mlktın Fiyatı Tutan
mt 1,0000 148.000.00C 14S.000.000

Toplam . 148.000.000
•A25 Müteahhit Kan ve Genel Giderler: 37.000.000

i mt Döküm Mermer Tezgah Yapılması Bedeli: 18S.00O.000 T l
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- 3 9 7 -

Söımo Duvar Yapılması (2004 YJ;I '•

Poz No
Û4.457/S
04.274
04.457/S
01.507
01.501

Poz No
04.457/B
04.274
04 457/8
01.020
01.501

Poz No

04.151
ÛZF •
ÖZF
04.7C7/B1
04.511
03.588
04.177
01.008
01.503
01.501

Malzeme
12,5Nmıı Alç,pan Levha
Vida
Osm Bandı vs.
Usta
Cüz işçi

Brm
m2
kutu
m2
sa
sa

Miktarı
1,0500
0,1000
0,2000
1,5000
0,5000

Fiysc
3.481.000
5.104.000
3.481.000
2.831.000
1.853.000

Toplam :
%25 Müteahhit Karı ve Genel Giderler :

1 m2 Alçıpan Bölme Duvar Yapılması Bedeli:

Alçıpan Asma Tavan Yapılması (2004 Yılı)

Malzeme
125 mm Alçıpan Levha
vida
Oerz Bandı vs.
Alçı Ustası
DOzlşçi

Brm
m2
kutu
m2
sa
sa

Mlktan
1.0500
0.1000
0,2000
2,0000
0,5000

Fiyatı
3.481.000
5.104.000
3.481.000
2.831.000
1.853.000

Toplam :
%25 Müteahhit Kan ve Genel Giderler:

1 m2 Aiçıpa/ı Asma Tavan Yapılması Bedeli'

Lavabo Altı Oolap Yapılma» (2004 Yılı)

Malzeme

Çam Kerestesi
2cmMDF
20 cm Kromajlı Ayak
0,65 mm Laminanl Levha
Zımpara Ka gıdı
Plastik Doflrama Atelyesi
Sentetik Tutkal
Doğrama Ustası
Çırak
Dûz İşçi

Brm

cn3
ID2
adet
m2
adet

kg

sa
sa

Mlktan

0,0100
3,1300
8,0000
4,2600
4,0000
1.1600
2.5000
1,0000
2,0000
2,0000

Fiyatı

555.000.000
11.000.000
6.000.000
9.500.000

90.000
81.035.670

1.525.000
2.831.000
1.555.000
1.853.COO

TU£B."I

,, 3.S55.0SC
510.400
6S6.200

4.246 5G0
S26.500

10.034.650
2.508.663

12.543.313 TL

Tutan
3.655.050

510.400
696.200

5.662.000
926.500

11.450.150
2.862.538

14.312.688 TL

Tutan

5.550.O00
34.430.000
48.000.000
40.470.000

360.000
94.001.377

3.812.500
2.831.000

• 3.110.000
3.706.000

Toslara : 236.270.877
%25 Müteahhit Kan v« Ge-,ai üide.ier: 5S.067.719

1 m2 Lavabo Attı Oolap Yapılması Bedsli 295,338.597 TL

Müteahhit Kontrol

AkyaM.TaaH.A.Ş.
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P O L I • M E R Sentetik Mermer Ürünleri
Endüsyriye] Mermer Politon Döküm San. ve Tic.

Merkez. 6me» San SI 13 Sok No ı — Aıl-uUnt i SAUSLA A
Ayjs; Doiurı Ies:« fi Ah Tel:0 J U 2 M 7 5 & «*

Şube - istaneul Cad Ronaa Kavşağı Balıkçı KeitpK»v^>
>ı v : ı : r « ) 7 i î Kfl'/ak!ı.EOyütafii'n»r.e •' İSTANBUL

SENTETİK MERMER ÜRÜNLERİ

FİYAT LİSTESİ O1.01.20G4

ÜRÜNLER
ENDÜSTRİYEL GRANİT

MERMERİT GÖRÜNÜMLÜ
GRAPOL

' 7 f /'-"LI'ı -I . .
;CAH ÜSTÜ m" Kalınlık 2 cır

ırabo Hori;
190.000.000.. | 205.000.000.- 200.000.000.!

•><••

TEZGAHUSTUın-Kjlıııİ!İ.3cm

İLav»bo H*ri;
270.000.000.-

TEGAH USTU m" K.ılmlı). 4 cuv

Lavabo Harîı;

285.000.000.- 280.000.000.- •.'295.000.000.

3SO.000.000.. 365.000.000.- 38Q.0OO.O00.- | 380.00C.00Û..

I
JKO5E PERV.A2I M ; TL 10.000.000.- 15.000.000.-

lON ETEK Î.I •' TL

!l En: 10cm I

İO.'JETEK f-i • TL

'• Er.: 33C.:; I

:J|S'VICI AYAK

15.000.000.- | 17.500.000.- 17Î900.000.- | 20.000.COC-.-

....i
22500.000.- 27.500.000.-

As'vıc
I

: 60.000.000.. • 70.000.000.-
I

17.5OÖ.Oİ0.-

27.50O.O00.- • 30.000.000 •

İLAVâSC FARK! 20.000.000.- 25.000.000.-

70.000.000.- I 75.000.00C-

25.000.000.- 27.50O.O0C •

' U.'UııI'.T^V; iî»n»oj>.fılık bifma^cme olup , kimyasal mari'jaleıe karşı aı.oıııMuhr.

_ : Otel tajjnınljr a/fıca fiyatlandırıtif. '

Ödem» S«Mı: Fiyatlara V. 13 KDV ilave edilir.

Montaj ve nakliye utmamın aittir.
Ödemeler St 40' Ftim. kulanı mal i: aliminden sorıia 30 ıj'.'iılıık çekle yapılır.

• :̂ı satıcı ba/ıicı:. "ikarıdaki 6<K .,:• .•Uı/ıe g o r ı ^ j v i ^ "i'.o uyguUiiıı
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3. Aynı inşaatta yapılan analiz 11 (Laminant Camekanlı Kapı Yapılması), Analiz 12
(Laminant oda kapısı yapılması), analiz 13(Laminant wc kapısı yapılması), analiz
36(laminat tezgah üstü dolap yapılması), analiz 37(laminat tezgah altı dolap
yapılması), analiz 38(laminat tesisat bacası kapağı yapılması), analiz 49(laminat
çekmeceli banko yapılması), analiz 50 (laminant denizlik yapılması) pozlarında
03.588 plastik doğrama atölyesi rayiçleri konarak özel fiyatlar olması gerekenden iki
kat daha fazla alındığı yani ahşap bir imalatta kaynak ve demir kesme gibi aletlerin
kullanıldığı gösterilerek fazla ücret ödendiği anlaşılmaktadır. İnşaatın 2002 yılında
birinci keşfi yapılırken bir metrekare laminant kapı 86.312.038TL/m2 konulmasına
rağmen ödemeye esas hak edişte bu rakam yine 2002 fiyatlarıyla 133.350.000 TL/m2
olarak ödendiği görülmektedir. Aynı kapının Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına
2004 yılında 22.00931 pozuyla girdiği ve fiyatı 90.063.750 TL/m2 olduğu
anlaşılmıştır. Kardiyoloji inşaatında aynı kapıya 2005 yılında 236.500.000TL/m2
üzerinden ödeme yapıldığı görülmektedir. Fiyatlar arasında oluşan bu büyük fark
analizlere plastik doğrama atölyesi rayici konmasından, yani laminant kapının plastik
doğrama atölyesinde yapılmış gibi fiyatlandınlmasından kaynaklandığı görülmektedir.
Ahşap bir imalatının plastik doğrama atölyesinde yapılması mümkün değildir. Fiyatı
yükseltebilmek için analizlere özellikle konulduğu, yukanda sayılan bütün laminant
imalatlarda plastik atölye pozu konularak fiyatların yüksek alınmasıyla idare zarara
uğratıldığı anlaşılmaktadır.

4.

Aiç:pan Böune Duvar Yapılması (20Û4 Y U I ;

Poz No
04.457/5
04.274
04.457/S
01.507
01.501

Poz No
04.45778
04.274
04 457/B
01.020
01.501

Sflaftsrt»
iim Alçpan Levha

Vida
Dan Barı* vs.
Us-a
Cüz '<-çi

Bmı
m2
kutu
m2
sa
sa

Miktarı
1.0500
0,1000
0.2000
1,5000
0,5000

Flysrc
3.481.000
5.104.000
3.481.000
2.631.OGû
1.853.000

Toplam :

%25 Müteahhit Kan ve Genel Giderler:
1 m2 Alçıpan Bulma Duvar Yapılması BedeB :

Alçıpan Asma Tavan Yapılması (2004 Yılı)

Malzeme
12,5 mm Alçıpan levha

Vida
Oerz Bandı vs.
Alçı Ustası
Düz İşçi

Brm
m2
Kutu
rn2
sa

Miktarı
1.0500
0.1000
0.2000
2,0000
0,5000

Fiyatı
3.481.000

5.104.000
3.481.000
2.831.000
1.853.000

Toplam :
%25 Müteahhit Kan ve Genel Giderler:

! m2 Alçıpan Asma Tavan Yapılması Bedeli •

Tüten
^3.655.050

510.400
696.200

4.246 500
526.500

10.034.650
2.508.663

12.543.313 TL

Tutan
3.655.050

510.400
696-200

5.662.000
926.500

11.450.150
2.862.538

14.312.688 TL
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Lavabo Altı Dolap Yapılma* (MO4 Yılı)

Poz No

04151
ÛZF
OZF
04.707/81
M.S11
03 588

Malzamt

Çim KHÖİ85I

2cmMOf
20 ar. Kromaju Ayak
0.6S mn Laminanl Levha
Zımpara H a } *
Plastik Oo||ramaAmy«l

04.177
01.008
01503
01.501

Sentetik Tutkal
Doğrama Ustası
Çırak
DOzljçl

Brm Miktarı Fiyat

555.000.000
11.000.000

6.000.000
9 500 000

90.000
81.035.670

" "1525.000
2.831.OOD
1.655.000
t.853.000

1425 MûieshM Kan v* Ge'.ai üioerler:
t ın2 Lavabo Altı Dolap Yapılması Bedeli

Tutan

6.550.000
34.430.000
48.000.000
40.470.000

360.000
94.0OJ.377

3.812.500
2.831.000

• 3.110 000
3.706.000

236.270.B77
5S.067.718

295.338.397 TL

La.-ninani K a p l a m a l ı Tazgıah Ü s ' J D o l a p Y a p ı l m a s ı { 2ÎİC3 Y;!ı i

rcino
04.151

04.743/07

04.707/B1

04.7C7/A1

04.511

04.177

03.588

01.501

01.503

04.70S/3

04709/4

04.739

01.008

01.503

01.501

Mabame

Çam Kerestesi 1.Sınıf

1S mm Yonga Levha

0.65 mm Laminant Lavha

0.65 mm Laminant Levha

Zımpara Kajıdı

Sente» Tutkal

PlastkDoJramaAldyesi
Ambalaj ve Taşma l̂ çfHğt
Mzltf
Çırak (Ambalajlama)

Ambalaj Kağıdı

Ambalaj «ağdı Bandı

Urgan (0,12 mm)

Doframacı Ustası

Çırak
Düz I»)

Brnı

m3

m2

m2

m2

adet
kg

sa

sa

sa
m2

mı
mi

sa

sa

sa

H İ M a n

0,0500

3,5000

0,0000

4,0000

4,0000

2,5000

1,0100

2,0000

2,0000

12.0000

6,0000

6.00C0

1,0000

2.0000

2,0000

Fiyat

500.OCO.000

3.297.000

10.500.000

S.5O0.OOO

70.000
1.315.000

81.035.670

1.544.000

1.296.000

136.000

70.000

180.000

2.359.000

1.298.000

1.544.000

Tutarı

25.000.000

11.539.500

31.500.000

38.000.000

260.000

3.287.500

3ı 846,027

3.088000

2.592.000

1.632.000

420.00C

1.080.000

2.359.000

2.592.000

3.088.000

Toplam : 208.304.027

%25 Müteahhit Kan ve Genel Giderler: 52.076.007

1 m2 lamlnant Kap.Tozgah ÛdO Dolap Yapılması Bedeli: 260.380.033 TL

Laminant Kaplamalı Tezgah Altı Dolap Yapılması (2003 Yılı)

Poz No Malzeme

04.151 Çam Kerestesi rSnıf

04.743/07 19 mm Yonga Levha

04.707/81 0.85 mm Lamlnant Levha

O4.7O7/A1 0,65 mm Laminanl Levha

04.511 Znpaıı Kağıdı

Brm Hıktan FrjratJ Tutan

m3 0,0180 500.000.000 9.000.000

mi 4,0000 3.297.000 13.188.000

m2 4,0000 10.500.000 42.000.000

m2 4,0000 9.500.000 38.000.000

adet 4,0000 70.000 280.000,
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.'-amlraır* ;T53Î3atiBacs3i Kapağ:

T »-sat Sacasj Kapag; Yaplms* ; 7VA '

Poz Ne

04.153/A

04.153/A

04.17?

04 177/1

04.511

04.707/BI

OZF
04.739

04.709/3

04.709/4

03.588

01.501

C1.5C3

01.008

Malzeme

Bsyaz_Çam Köknar 1.Sınıf

Be.Çam Kök.(Kag! Petek Krş.)

Sertetik. Tutkaî

Duvar Kağıdı Tutkalı

Zımpara Kağıdı

Laminant Levha 0,85 mm

4 ;nm MDF

Urgan

Ambalaj Kağıdı Bandı

Ambalaj Kağıdı Bandı

Plastik Doğrama AtOiyesi

Düz isçi

Çırak

Coöramacı Ustası

Brm
m3

m3
kg

Kg

adet

m2

m2

mt

m!

mi

sa

sa

$a
sa

Miktarı

0,0150

0,0090

0,7000

0,7000

1,0000

2,4000

2,4000

3,0000

6,0000

3,0000

0,9500

4,0000

4,0000

4,0000

Fiyatı
416.250.000

416.250.000

1.525.000

2.900.000

90.000

9.500.000

3.500.000

250.000

142.000
75.000

81.035.670

1.853.000
1.555.000

2.831.0CO

Tutan

£243.750

3.746.250

1.067.500

3.030.000

90.0CC

22.800.000

6.400.000

750.000

852.000

225.000

76.983.887

7.412000

6220.000

11 324 000

Toplam : 148.144 387

%25 Müteahhit Kan ve Genel Giderler: 37.036.097

1 m2 Laminant Kapı Yapılması Bedeli: 185.180.483

Laminant Tesisat Bacası Kapağı Yapılması (2003 Yılı)

Poz No

04.153/A

04.153/A

04.177

04.177/1

04.511

04.7C7/B1

ÖZF
04.739

04.709/3
04.709/4

03.588

01.501

01.503

01.008

Malzeme
Beyaz Çam Köknarı. Sınıf

BeÇam Kök.(Kağ< Petek Krş.)

Sentetik Tutkal

Duvar Kağıdı Tutkalı

Zımpara Kağıdı

Laminant levha 0,65 mm

4 mm MDF

Urgan

Ambalaj Kağıdı Bandı
Ambalaj Kağıdı Bandı

..flŞstiLDeirarna Atölyesi
Düz İşçi

Çırak

Doğramacı Ustası

Brm
m3

m3
kg

kg

adet

m2

rnZ

mt

mt

mt

sa

sa

sa
sa

Miktarı

0,0150

0,0090

0,7000

0,7000

1,0000

2,4000
2,4000

3,0000

6,0000

3,0000
0,9500

4,0000

4,0000

4,0000

Fiyatı

375.000.000

375.000.000

1.315.000

2.500.000

70.000

10.5OO.0OQ

3.125.000

180.000

138.000

70.000

81.035.670

1.544.000

1.298.000 •

2.359.000

Tutan

5.625.000

3.375.000

920.500

1.750.000

70.000

25.200.000

7.500.000

540.000

816.000
210.000

76.983.887

6.176.000

5.184.000

9.436.000
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İ banko yapılmadı (2C02 '

S ' 1S3/A

04 153/A

04 177

0'. I77C,

C<K1",

Û2K

02?.

03 588

Ot W.

Ot.503

ov«a

Beyaz çcrr> «ikrar 1 şırıl

Beyaz çam köknar (kağı petek k r ; )

Sentetik tutkal v.

Duver kağıdı tutkalı

Zi'npsra kağıdı

L a ç k a n ı ısvfta C 6S mm

4rnnıMDF

Kromajlı plaka

Pastık t'oijra'na atölyesi

Civ. işçi

Çı:ak

Doğramacı ustası

3rr.
n3
m3
k8.
kg
ad
nı2
m2
m2
sa

"îîi
sa
sa

K!kt£-

O.OîSO

0,0090

0.7000

0.7000

1,0000

2/COO

2.4000

0.5400

0 9500

—roooo •*
4.0000

4,0000

F:j'3t;

350.ee

J9.C0

1.S0

2.90

0,10

875
2.1S.

50 00

10^ tA

2 13

1.79

3.17
•amr

Toplam

%?5 Müteahhit karı ve genel giderler'

T'j'.îû

5.B5

O.W
1.1?

2,b
O.!l'

2" Cü

bdi<

« j . . , .

S.'.'

V.1G

12 GS
ı ıı ıır ILA -ıi

1S9.İ0

47,30

Laminant Kapı Yifnlaması [VlCeris) (2M5 Yıiıj

Poz No

04 153/A

04.153/A

04177

M 177/1

04 i l i

Malzeme

Beyaz çam köknar 1 sınıl

Beyaz çanı köknar |ka§ı petek kr;.)

Sentetik tutkal

Du/sr kağıdı tutkalı

Z:ttDaıa kaildi

Srm
ra3
m3
kg.

ad

Miktarı

0.01İO

0.0090

0.7000

0,7000

1.0000

Fiyatı

390.00

39,00

1.60

2,90

0,10

7 ııiar;

Ü.3İ

i.ı:'

0.1'J
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FsîrtO
04.153/A
04.153/A
04.177
04177/t
04.511
04.707/B1
ÖZF
04.739
04.7093
04.709/4
03.588
Öİ.501
CÎ.5C3
01.008

St£İ23SW
Eteyaz Çam Kurar I.S^İ

Santoti* Tutkal
Duvsr Kığımı 7t«tei;
Zımpara Kaj i*
Laminani!.svt» 0,95 mır
4mrniWCF
Urçsn
Ambalaj Kafiidı Bandı
AratelajKağti Bindi
RsaJfc Doğrara: Aîûlyssi
baziti

Dcjrî!T,6c; UîJası

%25

Snn
m3

.) m3

k
kg
edet
m2
m2
mt
mt
mt

—it_
U

t:

UûteahM

lm2Larr.inant

Sîfcîan
0,0150

0,0090
0,7000
0.7CCC
1,0000
2,4000
2,4000
3.000G
6,0000
3.0000

0,9500..

"4,0000
4İC0G0
4,0000

Fiyat

41S.25C.0G0
416.250.000

1.525,000
2.900.000

90.000
9.5O0.0O0
3.5C0.CCC

250.000
142.000

75000
Ş1.Q3s.67O

1.853.000
1.555.CC0
2.831.OC0

Tcpton \
KanveGe

Kapı Yapılması Bedeli:

Ttöfl
6.243.750
3.746.2SJ
1.067.500
2.030.000

90.C0C
22.800.000

3.400.000
750.0C0
85Z000
225.000

._75,983.a37
7.412.ÖC0
6.22C.G00

11.324.000
S 3 3 S S 6 2 S M S

148.144.387
37.036.087

185.189.483

L s n t a t ! Tssitst Bocası Kapuği Yapdına» (2C93 Yılı)

04.153/A 8«ytz Çarcı KttnaM.Smıf
C4.153/A 8e.Çam Kfik.(Keğı Patak Kr».)
04.177 Sentetik Tutte!
04.177/1 Duvar Kağıdı Tutkalı
04.511 Zımpara Kağdi
04.707/3! LarnSraSLevraC.eSaT,
ÛZF 4mmMDf

Srm
m3
m3
<<8
kg
dst
m2
m2

fKiküan

0,0150

0,0090

0,7000

0.7000

1,0000

2,4000

2.4000

Fiysb
375.000.000
375.000.0CO

1.311000
2.500.000

70.000
10.500.000

3.125.003

Tutan
5.625.000
3.375.000

920.500
1.750.000

70.000
25.200.000

7.5O3.0CO
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i : CsiiS 'Z-c'.sş YIŞVIEISS

Çar Kerestesi İ.Ssıf mS

047C7S1 0,8
04.727/A' 3,35 sis: İJsnlıariLs*»

S.CSÛC Ss5.CC0.0X
S^CGD İ 6 & 8 S

S.KC.OGC
8.KC.30C

«0.300
1.525.300

£ 2 K

cr2 4.0CCC
ede! 4,0000
sj 2,5000
sa 10100 81.035.S7C-

01.501
01.5C3 Çcal;(Amb^lama)
04.7CS« Anbafej Kagdı
C4.7C0/4 totelsjK^Baffll'
04.739 Unsaı <S,tfBW)

işçfc
C1.0C8 DoSrensaUsiEtı
01.503 Cm
01.501 OOiişşi

u 2,0000 1853.000
ta 2,0000 1.555.000
m2 12,0000 İ4200C
ret $,0C00 75.0CO
iri 6,0000 250.CCC

ss I.COOO 2.831.C00
M 2,0000 1.555.C00
w 2,0000 1.853.000

Tcptoı :
%25 m & m te va Gensi Gklsrte.-:

1 n £ Laminat to.Tagah Cstû Doisp Ysçıtoaı S K I M :

04.151
04.743/07 î9mmYongîLwta
04.707/31
04,707/AI
04,511
04.743/33
04.177
03.586

Bnn KMm
mi 0,0180
m2 4,0000
m2 4,0000
m2 4.C00C
«M 4,000C
m2 0,4000
kS 2,5000
» 1,16G0

Fiyst
555.000.000

3.880.000
9.500.G00
8.500.000

90.000
2444.000
1.525.000

81.035.670

27.753.000

' 2S.50O.COC'
M.CG&OOO

38Ö.00C
3.8125CG

_«J._M3.Û21

3.706.000
3.110.000 ı
1.704.0C0

450.000
1.500.000,

2.831.000
3.110.000
3.703.000

52.5C0.132

isim
9.990.000

15.5S0.C00
38.000.000
34.OCC.000

360.000
677.600

3.812.500
_ 94.001.377
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»•JMUIS»
flYAT DMlUl , 2 0 0 4 rai 22.001 «NO: 847

KIK. :22.001 - AHŞAP DOĞRAMALAR
ttçuıtiû -UZ
»ua.U!nm: 1C KAPILARA BEYİZ ÇAM KERESTESİNDEN KAŞİF (Mtlaıl tün

oylunu kaplayan ) KASA VE PERVAZ YAPILMASI VE YERİME KONUIHASI.

T A N I K HIKIM (KUTffm KAMU

1 04.1İ31 KERESTE (ZAYİAT DAHİL)
1 04.270 CtVI VEYA VİDA KARŞILIĞI
1 04.728 KREOZOT (TAKOZLAR İÇİN)

2 01.SOI DOZ tSCt

H3 0.0600 416250000 24,975,000 ÎÎ
KG
KQ

0.1500
0.3000

1SS00O
380000

•98,250
114,000

218,750
122,813
H 2 . 5 0 0

3 01.008

3 01.503
OOSRAMA USTASI
ÇIRAK

SA

SA
SA

X *

0

3

1

.2500

.0000

.0000

a 14,00-

1853000

2831000

1555000

TL/M2

25

a
1

10

35

,187,250
483.250

463,250

,493,000

.555.000

,046,000

,698,500

31,

ıo,
1.

12,

44,

484

5.79

S7S
«18
94?

560

623

,083

ıM
,063

,250

7W
,000

,125
BİR ÖNCEKİ Y I U GÖRE FİYAT ARIIS YOZDESt » • » ' 4 , 0 0 -

(04.1531 - 0.0800) (04.270 '- 0.1600) (04.728 - 0.3000) (01.008 - 3.0000)
(01.501 - 0 . 2 5 0 0 1 ( 0 1 . 5 0 3 . - 1 . 0 0 0 0 )
PROJESİNE GÖRE 1.KALİTE BEYAZ CAMDAN,TEMİZİ ENAZ 45 m KALINLIKTA KASIP KASA VE TEMİZİ ENAZ
22ım KALINLIKTA İKİ TARAFLI PERVAZIN YAPILMASI .KATRAN YA OA BENZERİ BİR MADDEYE BATIRILARAK
OUVARA KONACAK ÜÇER ADET TAKOZLARA TESBİT.EDİLMESİ,0EREKTIÛ1NDE,PERVAZ YA DA KASA KENARIKA,
ÇITA KONULMASI 1Ç1N GEREKL! MERTORlO MALZEME VE KAYIP'I,İSÇİLİK,İSYERİNOEKİ, YATAY'VE
DÜŞEY TAŞIMA,BOŞALTMA,YOKLENİCI KARI VE GENEL SİDERLER DAHİLCHAOEHİ KISIMLAR VE BOYA HARİÇ)
I « 2 . F İ Y A T I . • . .
OLÇO : Dİ Ş S U OUVARLAROA.lKl TARAFI PERVAZI! KASALARDA 31 • (1)1 » 2b2) X (2L1 t L2)

DİŞSİZ DUVARLARDA,BİR TARAFI PERVAZL1 KASAÜRDA SI = (bl • 1)2) X (2L1 • L2)

' ' DİŞSİZ DUVARLARDA,PERVAZ OLMADISI TAKDİROE 32 = bl X (21.1 • L2)

FORMOLLERİ tlE HESAPLANIR. .

(Burada (2L1 * L2) = Kast covre uiunlg}u,b1 = U s a annitlij' b2 = ptrvaz g«ntıl<9i).

nracıri:
31,484,083

S 70.56
579,O«3
> 1.30

12,560,000
« 28.15

O
0.00

44,623,125
1100

4
22.0011

AH$AP DOĞRAMALAR

VHA KAPLAMALI İÇ KAPILARA AİT MASİF (KütİBBİ tü> . '

s y l u i u Kaplayan ) KASA VE PERVAZ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI.

£knar) kere6t«s1 1 1 B } '
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. : './: r.-.-ı iz
W : i » S : V: YîSIME MX!LW3Î

l m.151 CAH KERtSTESt(Kayıphrıyh)
04.197i KOHTRAPUK S an . i lk

1 04.177 SENTETİK TUTKAL L.
I 04.70)21 IAHINE UVHAlkayıplarıylİt

0.0310
2.«000
O.4S00
2.2000

DOOMKA USTASI ( y t r l n t kon)
OOOBAHA USTASKYaOllMlı)
(IRAK

1 01.008
3 01.008
3OI.İO3

«J«u

555OC00O0 T7.ZCSTÖÖO Jl.5Od.25O
5150000 12.840,000 ' 16.CJQ.000
(525000 686,250 9ST,3I)
9500000 Z0.800.0CO 26.HS.O0O

US300O_
51,«31,260

İ H . M 8 .

»4,535,

mm
0.5000
(.0000
1.0000

4(3,260 »9,063
2831000 1,415,500 I,709.375
2511000 19.386,000 21.23J.50O
1555000 1.855.000 1.843.750

TL/«

19,956,500 24,945,«5

72,051,000 «,063,750

(04.151 • 0.0310) {0İ.1İ72 - 0.0120) (04.177 - 0.4500} (O4.70ÎI1-2.J0)
(01.«8-6.001(01.008-0.601(01.501 - 0.2500) (01.50) - I.OOOO)
PROJESİNE SÖKE TEK,ÇİFT VEYA DAHA fAZLA KAHATLI ( . . ) AOACINOAN.TEMtZt EH A ! 4 2 m KAL1MUKTA
OtACM ŞEKİLDE, TEKtZt EH AZ 3 2 m KALINLIKTA SEBEN VE BAŞLIKLAAOAN YAPILAN ÇATKI ARASINA
2 0 / 3 2 m LİR ÇITALADU VE i CS ARALIK NFTOANA GETİRİLEN İSKELETİN tKl YÜİONC S M KONTPLAK
PRESE ETHEK SURETİYLE. iK i YOZO KONTRPLAK PSESLt tÇ KAPI KANADI YAPILMASI .LANİHE LEVHA İLE
KAPLANMASI VE YERİNE TAKILMASI İÇtK Ç İ V İ . VİDA, TUTKAL VE HEBTORlO MALZEME Vt U Y I P ' I
İ5CHIK, ISYEBINOE YÜKLEME YATAY VE DÜ3EY TAŞİV.SOSALTKA VS MADENİ AKSANLARININ YEDİNE .
TAKILMASI,KAPI KANAOININ YEDİNE TAKILIP AL1ŞT1R1LMASI, YÜKLENİCİ KASI VE OENEL G10ERLES
OAHtL (MADENİ AKSAM BEDELİ HARİÇ) I n2 .FtYATI.
OIÇ\) : POZ NO : 2 2 . 0 0 3 3 DEKİ

HUIMH

64,539,063
X 71.et

573,063
« 0.64

24,945,(25
» 87.70

O
0.00

90,083,750
(100

20C4 TU 22.01.0 812

: 12.010 AH5AP OOCHAMALAB

' I M U W U « l : İKİ YÜZEY! SUN 1 1 TAHTA (YONGA LEVHA) PKESlt İÇ KAPİ KANADI
V1DTIKASİ.YERİNE KONULMASI
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5. Aynı inşaatta kullanılan alüminyum ve plastik doğramalarla ilgili tahkiklerde birim
ağırlıklar yüksek gösterilmiş ve olmaması gereken elemanların ağırlıkları da ilave edilmiştir. Bu
sebeple 90 / 2.10 m. olan bir alüminyum kapının ağırlığı 47.04 kg alınmıştır.

HatedşN'o: 13

KARDİYOLOJİ MERKEZİ İKMAL İNŞAATI +10.0O,+13.M,+17.C0 KOTLARI ALÜMİNYUM TAHKİKİ

KASA PROFİLİ
<.NO: 4 EBAT: .90*2.10 ADET: 27

y o"0 1/

1 1

AO.
1
2

BOY
0,90

•2.02

ORTA KAYIT PROFİLİ
AO. BOY

KANAT PROFİLİ
AD.

3
2

BOY
0,82
2.02

ÇrTA PROFİLİ
AD.

4"
4

BOY
0.82
0.65

TOPLAM
0,90
4,04

• ı. »ı ı w n m

4,84

TOPLAM
0,00

0,00

TOPLAM
2,46
4,04

6,50

TOPLAM
3,28
2,60

5,68
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6. Analız 4 de ödemesi yapılan taş yünü asma tavan yapüması işi, inşaatın birinci keşfinde
1000 m alınmış ve birim fiyatı 18.310.750 TL/m2 (2002 fiyatlarıyla) olarak belirlenmiştir.
Ödemeye esas hak edişe bakıldığında ise aynı imalatın 7970,933 m2 olarak alındığı ve 51.850.000
TL/m (2002 fiyatlarıyla) ödeme yapıldığı görülmektedir. Keşif bedeli ile ödeme miktarı arasındaki-
bir m de 33.540.000 TL/m2 olup toplamda 267.345.093.000 TL (2002 fiyatlarıyla) olmaktadır.

7. Analiz 6 ve analiz 41 de ödemesi yapılan 3326 metretül plastik çarpma bandı birinci
keşifde 8.000.000 TL/mt (2002 fiyatlarıyla) belirlenmesine rağmen, ödemeye esas hak edişlerde bu
bant 173.083.000 TL/mt (2002 fiyatlarıyla) kabul edilmiştir. Keşif ile ödeme arasındaki fark
546.163.382.000 TL(2002 fıyatlarıyla)'dir. Yine aynı hak edişlerde 2005 yılı fiyatı 293.750.000
TL/mt alınarak, fark daha da büyütülmüştür.

ONOOKUZ MAYIS ONlveR&TeSl KARDİYOLOJİ İKMAL İNŞAATI 1.KSŞİF ÖZgTl

Sayfa No:»

H&rç içınB karıyan ınagdalar:e yafıtım yan.
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ONDOKUZUAY1S ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ İMAL İNŞAATI I.KEŞlF ÖZETİ

51-
5k
^
5*,
55,
50,
57
58
59
uU
ol

W
03
64.

s»
?o
M

72

73

,'4
/!>

n
!l
73

/a
«1

84

«3

i"
8/
69
B!)
ül)

^23.187

\ 23,176

N-23,241

X23.244/E
N23.2M/H
N 24.062
N 25.005

\ 25.010
\ 25.021
v25.(V,7
\ 25.046/1
t^25.'.1S;i

VJ6.İİ6-2
\?5.1l6/3
\25.117
V.26082/A

v26.lSI;2

^26.1 aıç
V2S.195/3
\ 26.206

^ 2O.C22
N 76.702
\26.752

N 26.802
t> 27.S01

\ 27.604

- 27.528/2

\ 27.531

^27.535
N 27.559

K 27.573

\ 27.581
ı> 27.583

VâO97
\A-1

\A-4
\A-5
^A-5
x A-HI

NakJIyokûn
Çeş.fli pro/il demiri
Çeşitli Demir İşten

Plasl*; Doğrama İmalatı

Aiiminyum asma tavafı yasuması •
Alim'nyu'm dolama
Alim!nyum eoljrama

125 nvn. PVC yaltiüf borusu

Ahşaba 3 ka: yağlı boya yap.
Demi İmalatın boyanması
Badanasız yüzey üzerine 3 kat yağlı boya •
Kireç badana yap. <
Plastik badanaya?. >
PVC esasi- yor tsptsTBEi(rıasla oda!a:ı) • -
PVC esasi: yer kaplamajı(kondo.'tor) •
HVC esaslı ycrksplam3sı(am8llyat}ıaneta(ip
PVC sOpürpalik

Fuşah Duvar Kaplanıas:(20X25)
Seramik dxsms kap'aması

Sararr.lk duvar kap'̂ n-.ası

Granil seramik do$cng kaplaması yap.
Renkli mermer dsşeır.» kap!.

Renkli müimer merdiven basamadı. >
Rckli ırjjrrrer denizlik •

Rekli (veriTsr parapet
Camnozo.kkaslomn

D:s Sıva Yaaılırası

Sac kapı kasası arkası dolgusu

Saten aJ;ı kaplana •

İç sr;a yâpıLı-.aiı

Tavan sıvası yapılması
Sentetik reç. Oo^ai taşlı sıva

Mozayik harpımla yapılma» •
Tesviye tabakası yap.
2.5 cm Kalınlıkta Şep Yapılması
4*<tnm. kaf. Isıca.Titak
iç kapı kilidi takılması

Silindirli kap: kilidi tak.

Kapı kolu VE ayna

?las:ik başlı Ijmprr,

M«r.:eşe

TOPLAM

700
1000

10000

100
1000
500
450
440
400

2500
500

7S00
1000
320
400
1500
2003

1000

150
500
100
10

250
250
10

2000
200

2t)OC'0
8500
3500
100
150

2500

3O0
500
303
150
3U0
300
900

kfl
kfl
ko
rr?
k9
mt.
rf
Tf

.Tl1

.T1

,n'
m'
ırr1

m'
mi.

nf
m1

ırf
ırf
trf
ırf
rrf
m'
m'
m1

m'
m1

İli1

m1

m1

m1

m1

m'
m'
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.
Ad.

1642.965
1.850.452

4753.793
15817.350
10.654.610

11.618.576

4.169.330
7.410355
5.042.275
6.403.030

SSZ.250
2.738.893

38.469.125

41,114.125
4 7.676.625

3.337.512
! 8.923954

14.998.393

17.078.555
33.622.793
30.391.256
15.781.150
37.214.540
3B.253.W5
19712.685

4.390.011

4.016.B7C

2.279.131
3.4S7.805

3324970

•.0271.500

28.620.ÜG0
2.339.548
3.424.593

40.183.500
2.381.000

7.333.000
2.320.000
515.030

412.000

451477.198.123
1.150.075500 ^
1.S50.452.00OV'

47.537.S30.0ÛÛ i/

1.581.735.000 ^
10.aS4.616.000 \y

5.959.^88.000 v/

1.878.158.500 V
3.273.734.JOO -J
2.3V6.S10.000 *

1S.O07.500.O0O ı /

476.125.000 •
23.İ4;.697.500 \/

38.483.1^5.000 ^
13.155 520-OOD v 1

19.070.650.00-3 v,
5.006.2G8.000 <J

37.847.203.000 v7"

14.OS6.393.O00 J
2JS9B.783.250 «-'

16.81'. 306.500 d
XC39.125.600 J

157.811.600 •
»3C3.735.000 J
9.563 256.253 v

192.l26.BbO ./.

8780.022.0OO v^

80J.335.20a ı /
45.583.520.000 <f

29.732.201.O00 V/
11.637.3S5.000 J

1.057.15O.COO S

4.2S-3.534.Û00 ' '
5.B48.E70.CD0 •'
-..027.377.CM •

20.091.750.0M s/
714.33U.000 J

1.ODS.950.000 S
696.000.000 v

;W.Gû0.D0O «^
370.800.000 ^

867.955.823.973

£ (U
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0NO0KUZ MAYİS ÖNtVERSİTESlKAMİY0L0JIİKMAL İNŞAATI 1.KEŞİF ÖZETİ

C-1 İspanyolet takımı

^ Analiz Laminant kapı kanadı

Nakil yekOn

Vasistas ispanyolet ta kimT
200
50

500

Ad.
Ad.

7.578.000
7.578.000

86.312.038

8S7.W5.523.97J
ı.sıs.eoo.ooo v

37Ö.900.0&D -
43.156.019.000V. Analiz

\ Analiz
Tek kal su yalıtımı yapılması

Analiz
Tek kat metal telyo ile su yalıkmı yapılması

m' 9.638.975

pan asma lavan yap.
250

9.638.975
14.477.600

4 Analiz
Mçıpan dtıvar bölme yap.

250
3.610.400.000'

Taşyünü as-ma tavan yapılması
300

,8.869.375 •2.217.343.750
7.860.550

Plastik çarpma bandı(Fahjj-adan)
1O00. 16.310.750

2.358.İ35.000.
18.31O.7SO.000

Doğal kompcze laj(60x6fl Faturalı)
m' 6.000.000

700 Tl'
8.00O.O00.000 </

140.000.000 98.C0O.00O.O0Q
Lamirant banko yapılması
Hava perdeli otomatik kayar Kapı

50 7.50O.03O.OOO

Dojal ko.ııpoze taş(Merdr
60.000.000.000

IZF7
OZF8

Düftal konıpo?e ta^fMerdiven limonlumu)
mt.

Dojal kompaze taşfMerdiveıı süpüroalik)
150

48.O0O.OO3.C00
(tt 30.0M.00O 4.500.000.0CO ı

150
Oış cephe granit kaplamafyap ştırme)

4.500.000.0001

N3idf;c(2002 yılı rayiçlerinden Odosrnek üzer; tahmine»)
400.000.000.000^/

T O P U M
140.491.551.3SS

1.720.142.528.122

NOT: Özel r^aüar tahmini olup B.I.G.Ş.'nin 20, Maddesine gara tespit cdilscektir.

8. Analiz 6 ve analiz 41 de ödemesi yapılan 3326 metretül plastik çarpma bandı birinci
keşif/yaklaşık maliyet 8.000.000 TL/mt (2002 fiyadanyla) belirlenmesine rağmen, ödemeye esas
hak edişlerde bu bant 173.083.000 TL/mt (2002 fiyatlarıyla) kabul edilmiştir. Keşiffyaklaşık
maliyet ile ödeme arasındaki fark 546.163.382.000 TL(2002 fıyatlanyla)'dir. Yine aynı hak
edişlerde 2005 yılı fiyatı 293.750.000 TL/mt alınarak, fark daha da büyütülmüştür. (EK 4).

9. Analiz 44'te ödenen dış cephe kaplaması 4415,610 m2 inşaatın birinci keşfinde 5000
m2 ve 80.000.000 TL/m2 (2002 fiyatlarıyla) alınmıştır. Ödeme esas hak edişlerde ise 198.940.000
TL/ m2 (2002 fiyatlarıyla) ödeme yapılmıştır. Keşif/yaklaşık maliyet ile ödeme arasındaki
525.192.653.400 Tl 'dir (2002 fiyatlarıyla). 2005 yılındaki ödenen fiyat 300.000.000 TL/m2 olduğu
değerlendirildiğinde, aradaki farkın daha da büyümüş olduğu anlaşılacaktır.

10. Aynı inşaatta analiz 43'de 4+20+4 jaluzili çift cam yapılması analizi 107.950.000 TL/
m2 (2002 fiyatlarıyla) hak edişlere sokulmuş, yine bu imalat 2005 yılında 182.930.000 TL/m2

olarak ödeme yapılmıştır. Halbuki aynı idare ekteki keşiften de anlaşılacağı gibi yoğun bakım
büyük onarım inşaatında bu imalatı yaklaşık maliyet hesabından 90.000.000 TL /rrf (2004 yılı
fıyatlanyla)olarak göstermiştir. Kardiyoloji merkezi inşaatında aynı işi yoğun bakım inşaatına göre
yaklaşık 2 kat pahalı yaptırarak 19 nolu hak edişten de görüldüğü gibi yüksek fiyattan 118,580 m2

imalat yaptırılarak ciddi bir devlet zararı meydana gelmiştir.)
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İsin Adı: Unl.Ar5.v9 Uyg.Hast.Yoflun Bakım Büyük Onanm İnşaatı

İNŞAAT İMALAl
Sın
No İmalatın Adı .
1 15.H0/3-CunjfDOlgu Yspıtnası
2 18.022/1 - BS14 Demirli Beton
3 18.071/1-8.5luk yarım duvar yapılması
4 18.071/2 • 19luk duvar yapılması
5 18.071/3 • 13.5luk duvar yapılması
e 18.183 -Harçlı inşaat yıkımı
7 18.185 - Balon Kırımı
8 18.199 - Doğrama SOkUlmesi
9 21.011-Kalıp Yapılması

10 23.014- sice nervOrlü demir
11 27.332 - İç sıva yapılması
12 27.881 - Tesviye Tabakası yapılması
13 2 7 J 8 3 - 400 D i k i sap yapılması
14 sopurgBiik sokulması
15 Fayans ve Geramst Sokulması
16 Asma tavan ve konatrukslyonunun sökolmoıl
17 Cem sökülmesi
18 Tak Kat Su Yalıtımı Yapılması

Tahmnl Fiyat Farkı ve Nakliye

19 25.11 B/2-PVC yer flOsomui (koridor) yapılması
20 25.11B73- PVC yar 00»emesl (ameüyathsne) yapılması
21 28.199/1 - 30x30 granit seramik kaplıma yapıknası
22 Dössms geçls profili yapılması
23 PVC süpürgelik yapılması (Fiyatı 26.117den)
24 Yer vln» Kaplama

Tahmini Fiyat Fsrto ve Nakliye

25 2a.062/A-20x25 karo fayans duvar kaplaması
26 28.0S2/A - 10x10 karo fayans duvar kaplaması
27 27.528/2 - Saten alçı yapılması
28 Seramik Borour Yapılması
28 Akrilik Esaslı Antlbakteriyel Plastik Boya Yapılması
30 PVC duvar çarpma bandı yapılması
31 PVC kese profili yapılması
32 Duvar Vlnı Kaplama

Tahmini Flyet Farkı ve Nakliye

33 18.052/B12 • Taş yünü asma tavan yapılması
34 19.052/B13-Tasy0nUasmatavanyapılmssı
33 23.152-Kulu Protl İmalat Yapılması
36 23.243/1 B-Aiomınyum n » teven yapılması
a? 25.015-Demir Ir.miann Boyanma»

• ı*ıl Flyet Fark. •-. 'Î 'yo

38 23.2< o, PVCdoaramayB,.....-,ası
39 23.244.0 - Alüminyum doğrama yapılması
40 25.015- Oomlr Imeista yafih boya yapılması
41 "5.702/A - Afyon Keyn ••* Dıs DsnuJk Yapın
42 2u.'52/A-AlyonJ<a£na>.'>arap«tYap>ınası

m Büyük Onanm İnşaatı VÛ \ O

kTLARI YAKLAŞIK MAÜYrr H D A I T

Miktarı I
7,00
1.49

107,92
4,79
5.00

21.37
1,00

99,29
14.86

0,30
28629
100,00
811,96
475,90
135,00
783,58

69.50
34.98

313.14
447.24

34.98
4,00

429,40
ıa.eo

Birim Fiyatı
2.064.750

71.320.430
7.511.307

« 9 3 2 211
8.433.805

17.371.878
35.901.878

2.348.437
10.716.875

989.412.500
6.624.383
3.727.7S6
6.348.046

579.063
2.547.873
2 573.625
2.232.625

13.355.138

Tutan
14.444.891

106.981.782
81D.620.25t
220.015.281

26.301.415
371.23B.9Sg

35.901.875
233.17SJ10
159.222.143
293.998.837

1.497.718.949
372.775.600

4.342.399.430
275.576.082
343.963.125

1.865.168.576
155.174.135
487.162.727

1.044.508.787

- AfyonKavmaK .* 't

12.360.311
7.711.275

108.642.448
107.411.821

t r»a.0B3.706
5.581.298.432

212.060.063
I .OM .«32.260
1.OB3.7B5.274

rr..-nBAŞ.

43 26.097 *4«4 çift CAm Onitaal yapılmalı
44 çift yönlü açılır vasistas takılması
45 Laminant Kapı Yapılması
48 Sac Kapı Kasası Yapılması (Fiyatı 23.1SMan)
47 Otomatik Kayan Kapı Yapılması
48 H m . Jeluzll (4»20*4)mm. ÇIR Cam Takılması

4« Hllton Tipi Lavabo
50 Tezgah atlı MOFotolap yapılmssı
51 Tazgah OSM MDF rJotep yapılması
52 Santotlk marmar ta^gah yapılması
53 Sentetik rnarmsr lavabo farKi
54 lOcmAk tazgah en atağl yapılması
55 FloM ayna takılması
58 Sunta Goari Isminant kaplama dolap yapılması
57 Hemşire İstasyonu Bankosu Yapılması

Tahmini Fiyat Farkı va Nakliye
TOPLA»!

40,77
24.00
49,66

634,41
10.00
24,63

11.00
32.06
11,34
34,06

8,00
4.00
2,60

25.37
7.08

36.H03.7S0
61.798.933

203.367.983
3.620.906

2.000.000.000
90.000.000

626.388.280
271.023.097
2S2.S00.856
350.000.000

31250.000
21.875.000
15 365.938

271 023.097
174.000.000

1.464.108.080
1.243.174.152

10.096.723.866
2.424.010.841

20.000.000.000
2.210.700 000

5.790.271 080
14.109.462.430

2.683.3S7.46Z
11.917.SOO 000

250 000.000
87.500.000
39551.439

6.875.394.919
1.231.920.000

«38.224.864
319.179.291.483
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SONUÇ

İncelenen kardiyoloji merkezi inşaatında birinci keşiftyaklaşık maliyeti ile ödemeye esas
alınan hak edişlerde miktar ve fiyatlarda bariz farklılıklar göze çarpmaktadır. Kardiyoloji merkezi
inşaatında toplam 54 adet özel fiyat analizi yapılması da dikkat çekmektedir.

Hakedişlerde yer alan imalat kalemlerinin yerinde ve standardına uygun olup olmadığı
konusunda ayrıntılı bir inceleme yapılamamıştır.

Ancak tespit edilen hususlar, tüm inşaat kalemlerinin gerek maliyet, gerek standart,
gerekse de imalat açısında yerinde ve ayrıntılı olarak incelenmesinin gerekli olduğu ortaya
koymaktadır.

Konu hakkında Komisyonumuz tarafından temin edilen uzmanlar aracılığı ile yerinde
yapılan tesbitler, komisyonumuzun evraklar üzerinde yaptığı bazı tesbitler ile örtüşmektedir.
Bayındırlık uzman bilirkişilerinin tesbit ettiği hususlar ile birlikte bir değerlendirme yapıldığında,
ödemelerde son derece vahim bir tablonun bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle kardiyoloji Merkezi İnşaatının tüm aşamalarının ayrıntılı olarak yerinde
incelenmesi için konu hakkında Sayıştay Başkanlığına bilgi verilmesinin yerinde olacağı
düşünülmüştür.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
Alüminyum Pencere Doğramalarının Ve Bunların Isı Camlan île Madeni Aksamlarının Sökülüp,
Yeni Pvc Doğrama Ve Bunlara Isı Cam Ve Madeni Aksam Takılması İle Duvar İle Pvc
Doğramanın Takıldığı Pencere Merkezlerine Derz Dolgusu Yapılması İşleri:

Müteahhit Çelikler İnşaat Anonim Şirketi taahhünde yapılan Bir Trilyon Yüz Milyar Lira

birinci keşif bedelli Üniversite Arş, ve Uyg. Hastanesi ve Yatakhane İnşaatı ihalesi kapsamında;
1) Teknik Bakım-Onanm Sorumlusu Mak.Müh. Aydın Sarıyılmaz'ın Başhekimlik

Makamına arzettiği ve 27.11.2001 tarihinde 207-4299 sayısıyla kayda alınan dilekçesinde;

" pencerelerin fitillerinin ve kapatma mekanizmalarının arızalı olması ısı kaybına neden
olduğundan yenilenmesi , „ „ „ „ „ , " gerektiği (EK-1) belirtilmiş olup,

2) Anılan dilekçenin 29.11.2001 tarih ve 260-4861/916 sayılı ve Başhekim Doç Dr Tayyar
CANTÜRK imzalı (EK-2) yazi ekinde Rektörlük Makamına arzedildiği,

3) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının 05.12.2001 tarih ve 123/1190 sayılı ve Mimar
Sevda Bahadır imzalı yazısıyla; " Al- A2-A4-A5, S blokları- S5-E-C-D-D3-(A1,C,A2)
bloklarının arızalı ( su ve hava alan) alüminyum doğramalarının PVC doğrama ile değiştirilmesi
işi, , halen devam etmekte olan "Hastane Büyük Onarım ve Yatakhane İkmal İnşaatı"

kapsamında yaptırılması " için İta amirinden onay (EKO) alındığı,

4) Komisyonumuza intikal eden belgelerden 19 Mayis Üniversitesi Hastane Büyük Onarımı
ve Yatakhane İnşaatına ait birden yirmisekize kadar numaralanmış hakedişler ile son hakediş ve
kesin hesap hakedişi olan 29 numaralı hakedişler incelinmiş.kesin hakediş değerlerine göre:

4.1) Kesin Yeşil Defter sayfasından 23241 pozlu PVC doğrama yapılması imalat miktarının
hastanede 43.610,511 kg olduğu, bir taraftan alüminyum doğramalar sokulurken aynı anda,
23244/B pozlu 164,000 kg natürel alüminyum doğrama ve 23244/E pozlu statik boyalı 123,200 kg
alüminyum doğramanın da hastanede yaptırıldığı (EK-4).

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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4.2) (EK-5) kesin hesap yeşil defterinden, C-l pozlu PVC ispanyolet mekanizması takımının 60
adet, C-2 pozlu PVC ispanyolet mekanizması takımının 1152 adet, C-4 pozlu vasistas tahminin 90
adet olduğu,

4.3) (EK-6) kesin hesap yeşil defterinden, ÖZEL-57 pozlu alüminyum doğrama sokumunun
3.494,720 m2 olduğu, ÖZEL-59 PVC doğrama derz dolgusunun 8.085,45 mt olduğu,

5) (EK-7) kesin hesap iç sayfasından 23241 pozlu PVC doğrama imalat miktarlarının ve
birim fiyatlarının;
1999 yılında imalat: 00000,000 kg 1999 birim fiyatı: 1.566.546,-TL
2000 yılında imalat 4.152,000 kg 2000 birim fiyatı 2.352.771,- TL
2001 yılında imalat 14.339,850 kg 2001 birim fiyatı 3.044.392,- TL
2002 yılında imalat 29.270,661 kg 2002 birim fiyatı 4.827,727,- TL olduğu,

6) (EK-8) kesin hesap iç sayfasından 23241 pozlu PVC doğrama imalatı için;
1999 sözleşme yili birim fiyatlarıyla 74.822.170.557,-TL
2000 yılı kararname fiyat farkı olarak 3,264.406.200,- TL
2001 yılı kararname fiyat farkı olarak 21.192.089.963,-TL
2002 yılı kararname fiyat farki olarak 95.456.923.511 ,-TL olmak üzere,

TOPLAM 194.735.590.231.-TL hakedis dûzenlendfei.

7) (EK-9) hakediş iç sayfasından ÖZEL-57 Alüminyum doğrama sökümü imalatı;
1999 yılında imalat 00000,000 m2 1999 yılı B.Fiyatı 394.138,- TL
2000 yılında imalat 00000,000 m2 2000 yılı B.Fiyatı
2001 yılında imalat 1.760,020 m2 2001 yılı B.Fiyatı 851.625,- TL
2002 yılında imalat 1.734,700 m2 2002 yılı B.Fiyaü 1.302.250,- TL olduğu,

8) (EK-10) kesin hesap iç sayfasından ÖZEL-57 pozlu Alüminyum doğrama sökülmesi için;
1999 sözleşme yılı birim fiyatlarıyla 1.377.401.951,-TL
2000 yılı kararname fiyat farkı olarak
2001 yılı kararname fiyat farkı olarak 805.186.270,- TL
2002 yılı kararname fiyat farkı olarak 1.575.301.886,- TL olmak üzere,
TOPLAM 3.757.890.107,- TL hakedis düzenlendiği.

9) (EK-9) hakediş iç sayfasından ÖZEL-59 pozlu PVC doğrama derz dolgusu imalatı;

1999 yılında imalat 00000,00 mt 1999 yılı B.Fiyaü 178.066,- TL
2000 yılında imalat 00000,00 mt 2000 yılı B.Fiyaü
2001 yılında imalat 00000,00 mt 2001 yılı B.Fiyatı
2002 yılında imalat 8.085,40 mt 2002 yılı B.Fiyatı 587.916,- TL olduğu,

10) (EK-10) hakediş iç sayfasından ÖZEL-59 pozlu derz dolgusu imalatı için;

1999 sözleşme yılı birim fiyatlarıyla 1.439.743.740,- TL
2000 yılı kararname fiyat farkı olarak
2001 yılı kararname fiyat farkı olarak
2002 yılı kararname fiyat farkı olarak 3.313.821.683,- TL olmak üzere,

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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TOPLAM 4.753.565.423.-TL hakedis düzenlendiği.

11) (EK-11) hakediş iç sayfasindan B-18,C-l,C-2,C-4 poz numaralı madeni aksam
imalatlarının miktarlarının ve birim fiyatlarının,
. BJ8 ÇM Qi2 C-4
1999 -O-ad. 480.000,-TL -0- ad. 2.450.000,-TL -O-ad. 3.000.000,-TL Oad. 2.450.000,-
2000 114ad. 864.000,-TL -0- ad. .000,-TL -O-ad. .000,-TL Oad. .000,-
2001 -O-ad. -—.000,-TL -O-ad. .000,-TL 784ad. 5.625.000,-TL Oad. .000,-
2002 326ad.l.781.000,-TL 60 ad. 7.578.000,-TL 368ad. 9,261.000,-TL 90ad. 7.578.000,- olduğu,

12) (EK.-12) hakediş iç sayfasından B-18 , C-l , C-2 , C-4 pozlu imalatlar için;

. B-18 ipin C-l için C-2 için C-4 için
1999 yılı BP..211.200.000,- 147.000.000,- 3.456.000.000,-TL 220.500.000,-TL
2000 F. farkı 43.776.000,- .000,- --.000,-TL —.000,-TL
2001 F. farkı - - .—.000, .000,- 2.058.000.000,-TL —.000..-TL
2002.F. farkı 424.126.000,- 307.680.000,-2.311.408.000,-TL 461.520.000,-TL
TOPLAM 679.102.000.- 454.680.000.- 8.280.088.000,- TL 682.020.000.-TL
hakediş düzenlendiği.

13) Sökülen alüminyum doğramaların 23244/E pozlu alüminyum doğrama birim fiyatlarıyla
(2002 yılı birim fiyatı 10.953,193,-TL/kg) değerlendirilmesiyle ve sökülen alüminyum doğrama
ağırlığının takriben 47.000,000 kg olduğu kabul edilip.birim fiyat üzerenden ekonomik değerinin;
23144/E 47.000.000 kg x 10.953.193.-TL/kg = 514.8O0.O71.OOO,- TL olduğu ve bu
değerin hurdalığa atıldığı.

14) Takılan PVC doğramalar için ödenilen malzeme fiyat farkı bu hesaplamada
incelenememiştir.

15) Sökülen alüminyum pencere doğramaları üzerindeki ısı camların ise sökülme işleminin
itina ile yapılmaması, düşey ve yatay taşımalar esnasında, taşıtlara yükleme.boşaltma esnasında
çoğunun kırıldığı, hastane binasının Bafra yönündeki yerlerde ve kaldırımlarda uzun süre
bekletildikten sonra, iş makinesiyle kamyonlara yükletilip hurda deposuna nakledildiği,

Isı camlar itina ile sökülüp bu ısı camların ölçülerine göre PVC pencerelerin imalatının
yapılması durumunda bile idarenin yeniden cam bedeli ödememek suretiyle daha az para
harcayacağı gerçeğinin de ortada olduğu,

16) (EK-11 ve Ek-12) hak ediş iç sayfalarından 28097 pozlu 4+16+4 Isı cam imalatı (toplam
2704,18 m2) için:1999 sözleşme fiyatlarıyla 30.094.648.857,-TL , 2000 yılı kararname fiyat farkı
olarak 1.725.531.960,- TL , 2001 yılı kararname fiyat farkı olarak 13.256.246.536,- TL , 2002 yılı
kararname fiyat farkı olarak 43.324.421.072,- TL olmak üzere TOPLAM : 88.400.848.305.- TL
hak ediş düzenlendiği.

17) Kırılıp atılan ISI CAM Bedelinin alüminyum doğrama m2 si üzerinden hesaplanması
sonucunda:

3494 m2 * %85 i cam olduğu kabulüyle = 2970 m2 ısı camın söküldüğü ve,

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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28078 pozlu 4+16+4 Isı Cam takılması (2002 B.F.) ile...2970m2 * 40.183.500,-TL
119.344.995.000,- TL tutarında bir ekonomik değerin zayiatına neden olunduğu

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Komisyonumuza ulaşan bilgi ve belgelerden; Sökülen alüminyum doğramalann,projesine ve
mahal listelerine göre 1980 li ve 1990 lı yıllarda hastane binasının yapımı esnasında imalat ve
montajının yapıldığı, hastanenin A-l blok büyükler hastanesi binasının 1984-1985 yıllarında
hizmete alındığı, diğer blok binalarında zamanla kısım kısım hizmete açıldığı, A-% blok çocuk
hastanesi, ameliyathane, doğumhane ve poliklinikler blokları binalarının da 1990 lı yıllarda hizmete
açildığı,

Sökülen alüminyum doğramaların natürel ve hastaneler için dizayn edildiği, iki yana sürgülü
açılır kapanır şekilde detaylandınldığı, üst kısımlarında havalandırmayı temin için havalandırma
pancurlannın yapıldığı,camlarınin ısı cam olduğu anlaşılmaktadır.

Sökülen alüminyum doğramaların bir kısmının ihtiyaç belirten kurum ve kuruluşlara bağış
yoluyla tutanak ile verildiği, kalanının hurdalığa atıldığı ve takip eden yıllarda MKE ile yazışmalar
yapılarak bu kuruma hurda fiyatıyla satıldığı ve satılma işlemlerinin devam ettiği görülmüştür.

Yeterli teknik incelemeye dayanmadan, daha çok idari nitelikli bir tercihe dayandığı
anlaşılan tasarrufla çok yüksek miktarda harcama yükü oluşturulmuştur. Kullanılan kaynağın
tamamının ziyan olduğundan söz etmek mümkün değildir. Sonuç itibariyle üniversite araştırma
hastanesinin pencereleri yenilenmiştir. Özellikle amortisman değerleri açısından da bakıldığında,
usulüne uygun olarak gerekliliği saptanmış olmasa bile yapılan harcama ile pencereler tamamen
yenilendiği görülmektedir.

Ancak gerekli teknik inceleme yapılmadan yüzlerce pencerenin teknik açıdan
kullanılabilirliği konusunda kesin bir inceleye dayanmadan yapılan bu tasarruf ile kullanılabilir
özellikteki yüzlerce pencere ve özellikle de pencere camı hurda haline getirilmiştir.

Hastanenin alüminyum pencerelerinin değiştirilmesi konusundaki teknik inceleme birkaç
satırlık bir mühendis mütalaasına dayanmaktadır. Bu mütalaada pencereler konusunda genel bir
ifade kullanılmış, ayrıntılı bir teknik değerlendirme yapılmamıştır. Yapılan teknik incelemede
kullanılan ifadeler, değiştirilen pencerenin kullanılabilir olmaktan çıktığına dair bir tek beyan yer
almamaktadır. Mütalaada yer alan değerlendirmeden, alüminyum pencerelerin bir kısım aksamının
arızalandığından söz edilmekte, bunların değiştirilmesi gerektiğinden söz edilmektedir. Bu
mütalaadan, arızalı aksamın değiştirilmesi gerektiği sonucu da çıkmaktadır, özellikle de proje
içinde yer alan pencereler ile ilgili ayrı ayrı inceleme yapılmamış olması, incelemenin yeterli
örnekleme ile yapıldığına dair kuşku oluşturmaktadır.

Bu kadar yüksek miktarda harcama yükü oluşturularak yüzlerce pencerenin değiştirilmesi
karan verilirken, ayrıntılı bir maliyet teknik analiz yapılması gerekir.

Bu kadar yüksek miktarda harcama kararına dayanak sayılan teknik raporda, pencerelerin
değiştirilmesi zorunluluğundan söz edilmemektedir. Pencerelerin bazı mekanizmalarının bozulmuş
olduğundan ve bu mekanizmaların bozulmuş olması nedeniyle kullanılmasında meydana gelen
zorluklardan söz edilmektedir. Söz edilen mekanizmaların tamir edilmesinin mümkün olup
olmadığı, tamir edilebilecek durumda ise tamir masraflarının ne olduğu konusunda hiçbir inceleme
yapılmamıştır. Özellikle hangi pencerelerde söz edilen aksaklıkların meydana geldiği konusunda bir
tek sayısal değerlendirme yapılmamıştır.

Yüzlerce pencerenin hepsinde benzer aksaklığın bulunduğundan söz edilebilmesi hayatın

olağan akışına aykırıdır. Yeterli teknik eleman varken ve teknik analizin hiç bir ek mali külfet
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gerektirmemesine rağmen, değiştirilmesi gereken pencerelerin sayısının bile tesbit edilmeden bütün
pencerelerin değiştirilmesine karar verilmesi harcama kararının keyfi verildiğinin ve çok büyük
miktarda kamu zararına neden olunduğunu göstermektedir.

Dosya içinde bulunan Makine Mühendisi Aydın Sanyıldız tarafından hazırlanmış iki adet
teknik rapor bulunmaktadır. Bu raporlardan biri tarihsiz, diğeri ise onay tarihinden kısa süre
öncesinde düzenlenmiştir. Yapılan iş, makine mühendisliğinin ihtisas alanı ile ilgili değildir.
Yapılan inceleme inşaat mühendisliğinin ihtisas alanındadır ve üniversitede söz konusu
değerlendirmeyi yapacak yeteri kadar inşaat mühendisi bulunmaktadır. Ayrıca bu konuda
Üniversitenin İnşaat Mühendisliği bölümünün görüşünün alınması da mümkün iken, bu
yapılmamıştır. Rektörlük tarafından açılan bazı soruşturmalarda görev verilen Mühendislik
Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim elemanlarının, oldukça yüksek maliyetli bir iş ile
ilgili teknik incelemede görevlendirilmemesi, yapılan imalatın teknik gerekçelerden daha çok idari
karara dayandığını ortaya koymaktadır.

İmalat ile ilgili olurun tekfini yapan Yapı İşleri Teknik Daire Başkan vekili Sevda Bahadır
ise mimardır. Yani imalat oluru sürecinde konu hakkında teknik inceleme yapabilecek mesleki
formasyona sahip hiç kimse görev yapmamıştır.

Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi hastanesinin tüm alüminyum pencerelerinin
değiştirilmesi karan verilirken, sağlıklı teknik analizlerin yapılmaması nedeniyle maliyet son derece
yüksek olmuştur.

Çıkarılan malzemelerin yeniden kullanılabilir olup olmadığın hiçbir surette bakılmamıştır.
Özellikle de PVC pencere modellerinin, alüminyum pencere ölçülerine uygun olarak yapılması
halinde, binlerce ısı cam'ın yeniden kullanılması mümkün iken, bu yönde hiçbir değerlendirme
yapılmamış, kullanımda olan camların tamamı iş makinalan ile ezilmek suretiyle bir kalemde hurda
haline getirilmiştir.

Hurda satış belgelerinden tonlarca hurda camın devredildiği anlaşılmaktadır. Bu camlar,
değişiklik karannm verildiği tarih itibariyle tamamına yakını sağlam olarak kullanılan camlardır.
Camların teknik özellikleri itibariyle, kırılmadan yerinden sökülmesi suretiyle, benzer ölçülerdeki
pencerelerde kullanılması mümkündür. Sökülme esnasında bunların küçük bir kısmının kırılması ve
belki küçük bir kısmının ise yeniden kullanılmasının mümkün olamayacak kadar yıpranmış olması
mümkündür. Ancak hastane pencerelerinde kullanılmakta olan camların tamamının bir kalemde
sökülerek hurda haline getirilip atılması çok ciddi bir kamu zararına yol açmaktadır.

Alüminyum pencerelerden bir kısmının çeşitli kamu kurumlan tarafından hibe yoluyla talep
edildiği, kullanılmalarının mümkün olmadığına karar verilen alüminyum pencerelerin kullanılmak
üzere çeşitli kamu kurumlarına verilmiş olduğu görülmektedir. Bu devir işlemleri bile, sökülen
alüminyum pencerelerin kullanılmaz durumda olmadığını ortaya koymaktadır. Elbette sökülen
alüminyum pencerelerin bir kısmının sökülmeden önce kullanılamayacak duruma geldiği, bir
kısmının da sökülme esnasından yeniden kullanılamayacak duruma gelmiş olabileceği
düşünülebilir. Ancak bir devlet malının kullanılabilirliğini kaybetmesi halinde bu durumun nasıl
tesbit edileceği ve nasıl değiştirileceği mevzuat ile tayin edilmiştir. Bu şekilde bir tesbit ve sayım
yapılmadan, çok büyük miktardaki imalatın sökülmek suretiyle hurda haline getirilmesi hukuka
aykırıdır.

Diğer yandan Alüminyum imalatın sökülmesine ilişkin, yine Makina Mühendisi Aydın
Sayırıldız tarafından düzenlenen tarihsiz bir rapor dosyada bulunmaktadır. Bu raporda önce geçerli
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teknik nedenlere dayandırılmadan alüminyum imalatların sökülmesi gereğinden söz edilmekte, aynı
raporun son kısmında değişiklik nedeniyle ısı kaybının azaldığından ve enerji sarfiyatının
azaldığından söz edilmektedir. Bu raporun, alüminyum pencerelin sökülmesinden, hatta PVC
imalatların yapılmasından sonra düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda gösterilen hesaplamalara göre;

6 inci maddedeki hesaplamadan 194.735.590.231,- TL
8 inci maddedeki hesaplamadan 3.757.890.107,- TL

10 uncu maddedeki hesaplamadan 4.753.565.423,- TL
12 nci maddedeki hesaplamadan 679.102.000,- TL

454.680.000,- TL
8.280.088.000,- TL

682.020.000,- TL
16 ncı maddedeki hesaplamadan 88.400.848.305,-TL
TOPLAM 301.743.783.305.-TL yeni yaptırılan PVC
doğramalar ye ısı camlar ile PVC doğrama madeni aksamları için hak ediş
düzenlendiği,

13 Üncü maddedeki hesaplamadan : Sİ4.800.071.000.- TL ; sökülen alüminyum pencere
doğramalarının hurdaya çıkarılması nedeniyle ; 17 nci maddedeki hesaplamadan :
119.344.930.000.- TL kınlan ısı camlar nedeniyle 2002 yılı birim fiyatlarıyla kamu zararına neden
olunduğu anlaşılmaktadır.

Kamu zararının tazmini ve sorumlulann cezalandınlması hususunda ilgili mercilere gerekli
duyurulann yapılması uygun görülmüştür.

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin tuvalet alt yapı arızalarının giderilmesi
ve pencerelerin fitillerinin ve kapatma mekanizmalarının arızalı olması ısı kaybına neden
olduğundan yenilenmesi gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.

Aydın SARIYILMAZ "„
Mak.MUh.

Teknik Bakım-Onarım Sorum.

(Ek-1)

CBSUR
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(61-1)
T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

SAVI : B.30.2.ODM.0.1H.00.00/££o - £ * » < jv,[^ a / f l / 2 0 0 1

KONU : Tuvalet Arızalarının Giderilmesi

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin tuvalet <lt yapı anzalaruıın giderilmesi ve
pencerelerin fitilleri ile kapatma mekanizmalarının arızalı olması ısı kaybına neden olduğundan
yenilenmesi ile ilgili Teknik Bakım-Onanm Sorumlusu Makine Mühendisi Aydın SARJYI^
in yazısı ekle sunulmuştur. /Of*»'»

Gereğini arz ederim. ^
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T.C.

OKOOKUZMAYİS ÖNİVERStTE8İ REKTÖRLÜĞÜ / p k o\

i n n IŞUKI vi mutat DAIM BAŞKAHLıGı)

Sayı :».30,2jXM,C.n.B0.W.12V//3O 8 A M S U N

Konu : ....»J..IA.J2X\

HtfAHTM»

tLBt) Sığlık Oygulıa* TI Ariftin» »(timinin J9.11.J001 tıtlh v*

2«y«61.916 u/ıU yuu ı ,

tlnİTtnittalı Bifbıklalik tUluu ilgi y ı n n v« ttkaik raporu

ila tovUrt «İt ytpı «nnlınaın jld«xil«ii,«rı»âlı Alttaiayu

tlnivtnlttmlz AL-AJ-Aİ-AJ,! BldcltoHSS4-C-D-C3-(Al,ClA3) blöfe-

İtrinin t m ı l ı (in vı IHTı ı lu) ılitalnyus degrtaıUruun WC dogrıa*

IX» diSiftlrUMii i|l,tnvıl«t vı btnyoUr4ıki ııklyıa tMİMt,vittlfiyı

•luaılıruıs yınUBMil ifinta bı ln ihılMl 4ıTM »talktı <

•VısuhiM Büyük onırıa v» lıukbını tkaıl ID^MU*

bilmıini olurlınnı»» uyçılırulı *n tdırla«

BAHADIR

I»pı l | l « r i v ı Ttkaik D » i n Btf lu ıu Vık,

GBlfiİ İÇİ»

/U/2001

ı Iıknft Bılr» Bi|>ınli8ını

1n|>ıt! " " " ' '
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KOMİSYONA ULAŞAN BİLGİ VE BELGELERDEN BELİRLENEN HUSUSLAR

1) İhale Onay Belgelerinin "Belge Tarih ve Sayısı" nın yazılmadığı;
Örnek:EK-l, Üniversite Arş.ve Uyg.Hastanesi Büyük Onarım İnşaatı, 450.000,-YTL.

EK-2, Fakülteler Büyük Onarım İnşaatı, 677.000,-YTL.
EK-3, Üni.Arş.ve Uyg.Hastanesi Yatakhane Binası (Tepe Otel) Giydirme

Cephe,Tesisat ve Bina Onarımı, 49.171,-YTL.
EK-4,Kurupelit kampusu Lojmanlatı Büyük Onanm inşaatı, 125.000,-YTL.

0
İHALE ONAY BELGESİ

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI '

BELGE TARİH VE SAYISI

İŞİN ADI

Kullanılabilir

Avans Venleceku Şartlan

0NDOKÜ2MAYIS ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ

REKTÖRLÜK MAKAMINA

İHALE ILE1LÖ1U BİLGİLER

IŞIN NITELİST
Üniversite Ara.vt Uyg.Hastinul Büyük Onanm Insaaü

Büyük Onanm İnşaatı

Yaklaşık Maliyet

bilir ödenek Tutan
Yatırım Proje Numarası

Bütçe Tertibi (varsa)

İhale Usulü
ilanın Şekli ve Adedi

hal» Dokümanı Salg Bedeli

Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanajı
Bakanlar Kurulu Kararı

ti0.0OQ.00O.0Q0.-n.

Tamamı

700/710
Avant vtrilmeyfktlr.
471V1S-1 Açık Ihıle Usulü

U.Uadda 6-3

250.008.000,-TL

Bu Ista fiyat farkı uygulanmayacaktır.

İHALE İLE İLGİLİ tUSER AÇIKLAMALAR

mafaya «adaca ytrll Itttklilv kaultbllttkir.

Yuka/ıda belirtilen işin yaptırılması için
ihaleye çıkılması hususunu onaylarına

arz ederim
09/0672063
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İHALE ONAY BELGESİ (Ek-2)

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI

BELGE TARİH VE SAYISI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ

REKTÖRLÜK MAKAMINA

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

İSİN ADI
İŞİN NİTELİĞİ

Fakülteler Büyük Onarım İnşaatı
Büyük Onarım İnşaatı

Yaklaşık Mail
Kullanılabilir Ödenek Tutan

Yatırım Prole Numarası

Bütçe Tertibi (varsa)
Avans Verilecekse Şartlan

İhale Usulü
lanın Şekii ve Adedi

İhale Dokuma» Sahs Bedel
Fiyat Farkı ödsnecekse Dayanağı
Bakanlar Kurulu Karan

677.000.000.MO.-rL

Tamamı
2003H031630
101.02.2.021.700

Avans verilmeyecektir.
4734/18-a Açık hale Usulü
13.Maddeb-3
300.000.000.-TL
Bu İşte fiyat farkı uygulanmayacaktır.

İHALE İLE İLGIÜ DİĞER AÇIKLAMALAR

İhaleye sadece yeril İstekliler katılabilecektir.

Yukarıda belirtilen işin yaptırılması İçin
ihaleye çıkılması hususunu onaylanna

arz ederim
29/05/2003

Adı SOYADU

Unvanı
İmzası

ODABA$

ONAY

Uygundur
....J05/2003

İhale Yetkilisi

Hakan İAŞ
inşadı MUt Midisi

.. * * Prof.DrFdritBERNAY
"_ Rektör

EK: Yaklaşık maliyet icmal tablosuicmaltai

/ : • •

0 7 AGUST0S?0C3
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İHALE ONAY BELGESİ (Ek-3)
HALEYİ YAPAN İDARENİN ADI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

REKTÖRLÜĞÜ
BELGE TARİH VE SAYISI

REKTÖRLÜK MAKAMINA

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

Uni.Ars.ve Uyg.Hastarnsl Yatakhane Binası Giydirme Cephe,
Tesisat ve Bina Onarımı

Kullanılabilir Ödenek Tutan
Yatırım Proje Numarası
Bütçe Tertibi (varsa)
Avans Verilecekse Şartları Avans verilmeyecektir.

47U/1S-a Açık İhale Usulü
İlanın Sekli ve Adedi
İhale Dokuman Satış Bedeli
Fiyat Farkı Ödenecekse Oayanağı
Bakanlar Kurulu Kararı

8u İşte fiyat farkı uygulanmayacaktır

İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

İhaleye sadece yeril istekliler katılabilecektir.

Yukarıda belirtilen işin yaptırılması için
İhaleye çıkılması hususunu onaylarına

arz ederim
25/0V20O3

lygundur

mmtm
İhale Yetkilisi

PntDrAim GULEL

EK: Yaklaşık maliyet |cmal ta
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2) Yaklaşık Maliyet Hesabı"nda gerekli çalışmaların yapılmadığı, gerekli özenin

gösterilmediği, yaklaşık maliyetlerin genelde yüksek tutularak teklif edilen bedellerin düşük

kalmasına neden olunduğu belirlenmiştir.

ÖRNEK:

ı) Vezirköprü MYO inşaatı, Keşif bedeli:400.000,-YTL,thale Bedeli: 192.600,-YTL

2)Ünv.Uyg.ve Arş.Hast.Onanm ve Tadilat, YM: 49.628>-YTL,Teklif Bedeli:34.950,-YTL.

3)Ünv.Uyg.ve Arş.Hast.Acil Servis B.O., YM: 997.000,-YTL,Tek.Bed.:524.067,-YTL.

4)Tıp Fak.Kompleksi B.O., YM:639.500,-YTL,Tek1if Bedeli:465.000,-YTL.

5)Atakum Kampusu tadilat işleri, YM:298.000,-YTL, TB:184.500,-YTL.

6)Müh.Fak.lkmal tnş., YM: 2.600.000,-YTL, TB:1.590.000,-YTL.

7) Ünv.Uyg.ve Arş.Hast.Cerrahi Binası Onarımı,YM:650.000,-YTL,TB:444.000.-YTL.

8)Kampus Altyapısı inş., YM: 1.135.OOO,-YTL,TB: 867.062.24YTL.

9) Samsun İ.Î.B.F.İkmal İnş.: YM:1.730.000,-YTL,TB:1.125.000,-YTL.

ıo) Kurupelit Tıp Fak.Kompl.Onanm, YM:568.500,-YTL,TB:337.000,-YTL

3) Madde 5 (d) gereği alınması gereken ÇED raporlarının alındığına dair bilgi ve belgelere
rastlanılmamıştır.

4) Kanun Madde 62 gereği uygulama projelerinin tam olarak hazırlanmadan ihaleye

çıkılması nedeniyle, işin seyri esnasında yapılan projelere göre ihale aşamasında düşünülmeyen

imalatlardan dolayı %10 oranında ilave iş yapılması oluru alınarak ilave iş yaptırılmış olduğu

belirlenmiştir.

5) 4734/21-b maddesi hükmünce" idarece önceden ön görülemeyen nedenler" gerekçesiyle

pazarlıkla ihale yapılmış olduğu ancak, ihaleden sonra yaptırılan işlerin bu hükme uygun işler

olmadığı belirlenmiştir. Örnek: Kampus alt yapısı tesisat ve inşaat işleri.Yaklaşık

Maliyet:l.135.000,-YTL, İhale Onay Belgesi Tarih ve Sayısı:30.05.2005-650.

Yapılacak işler: Çocuk Hastanesi Çevre Düzenlemesi.Temiz Su Arıtma Tevsi ve Bina Onarımı,

Eksik Kalan Asfalt işlerinin Tamamlanması-Kavşakjsı Merkezi Eksik Kalan İşler.

6) 31.08.2004 tarihli ve 2004/1 sayılı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel

Müdürlüğü Denetim Birimi Başkanhğfnın Bütçe Uygulama Raporunun beşinci sayfasında: "

Madde-4. Bütçe Hazırlığı ve Ödenek Teklifleri: Üniversitenin 2004 mali yılı bütçe hazırlığına esas

olmak üzere düzenlenen bütçe fişlerindeki birim talepleri, Maliye Bakanlığına bildirilen ödenek

teklifleriyle bütçe ödenek ve gelir tahminlerinde yılı gerçekleşmelere göre tutarsızlıklar

bulunduğu.hizmet gerekçeleri ile fiili gerçekleşmeleri bakımından doğruluk taşımadığı.bu nedenle

bütçe hazırlığına esas bilgilerin sağlıklı görülmediği,ödenek tekliflerinin doğru olarak

değerlendirilemediği ve hizmet maliyetlerinin yeterince izlenmediği anlaşılmaktadır...." Denilerek

buna ilişkin tabloya maddenin devamında yer verildiği,

"Madde-5. Yatırım Projeleri Uygulaması ve Gerçekleşmeleri: Üniversitenin üstlendiği Eğitim

hizmetlerinin gerektirdiği altyapı ve hizmet alanları ihtiyacının karşılanması için öngörülen yatırım

harcamalan.bütçelerde önemli bir paya sahiptir.Kalkınma planlan ve yılı yatırım programları ile

planlanan projelerin.öngörülen kalite,maliyet ve sürede tamamlanmasının önemi açıktır. Bu

nedenle, yatırım programında yer alan projeler için yüklenmeye girişilmesi.işin

programlanması,mali politikalara uygun ödenek tahsis edilmesi,harcamanın planlanması gibi

aşamaların uygun şekilde tamamlanması ve yürütülmesi.diğer taraftan projelerin
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gerçekleşme,maliyet,süre ve karakteristikleri bakımından izlenmesi ve değerlendirilmesi.muhtemel
aksama veya sapmaların tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması hizmet etkinliğinin sağlanması
için gerekli olmaktadır.Ülkemizde yatırım projelerini gerçekleştirmede önemli sorunlar
yaşanmaktadır.Yılı yatırım harcaması için öngörülen tutarların çok üstünde katlarla ifade edilen bir
yatırım stoku ve proje çokluğu bulunması,sorunun temelini teşkil etmekle birlikte,projelerin
gerçekleştirilmesinde yetki ve görevleri bakımından rolleri bulunan idarelerin eşgüdüm
içerisinde,izleme,değerlendirme ve kontrol görevlerim yerine getirmediği ve proje aşamalarında
etkinlik saplanması sorunluluğunu gereğince taşımadığı değerlendirilmektedir.Aşağıda Üniversite
için önemli görülen bazı projelerin gerçekleştirilmesinde yapılan yanlışların, projelerin
gerçekleştirilmesinde süre ve maliyet açısından nasıl olumsuzluk yarattığı ve yolsuzluklara zemin
hazırladığı görülmektedir." Denilerek devamında buna ilişkin tabloya yer verildiği,

Kardiyoloji Merkezi İnşaatıyla ilgili olarak anılan raporun 10 ve 11. sayfasında;"... .Yapılan
işler Listesinde 40-77 no sırasında analizlere dayalı olarak yapılan özel fiyatlı işler(Parlak seramik
granit 60*60, Çimstone kompoze taş döşeme kaplaması, Dekoratif ser.bordür 200*75*6 gibi)
toplamı yaklaşık: 854.144.000.0000.-TL olup keşfe etkisi yaklaşık %28.2 dir. Bu durumda yapılan
keşiflerin sağlıklı olmadığını, yılı ödeneklerin keşifte belirtilen imalatlardan çok özel fiyatlı
imalatlara kaydığını, bu suretle işin gerek planlanan zamanda gerekse öngörülen maliyette
bitirilmesini engellediği, bunun yanı sıra uygulanan ekonomik programlar gereği yetersiz bütçe
ödeneği ve getirilen sınırlamalar sonucunda işin bitirilmesi giderek zorlaşmakta, bu durum, kamu
kaynaklarının kullanımında ciddi kayıpların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
-Özel fiyatın tespitine esas malzemeler için Samsun Ticaret Odasından fiyat sorulduğu, buradan
alınan yaklaşık fiyatlar esas alınarak özel birim fiyat tespit edildiği görülmüştür.
Kamunun ihtiyaçlarının karşılanmasında her iş için ihale yapılması bir zorunluluk iken, yapım işi
içerisinde önemli yer tutan özel imalat ve fiyatların, Ticaret Odalarından alınan yaklaşık fiyatlara
göre belirlenmesi şeklindeki uygulamayı izah etmek zordur. Alman fiyatların Ticaret veya Sanayi
Odalarınca sağlıklı olarak tespit edilmediği gibi, verilen fiyatların hangi marka.modcl veya
özellikleri taşıyan ürünler olduğu anlaşılamadığından fiyatların yüksek belirlenme ihtimalinin
bulunduğu, idarelerin ise bu fiyatları piyasadan araştırıp soruşturmadıkları göz önüne alındığında
pahalı ve fahiş fiyat riski ortaya çıkmaktadır.
Uygulamaya son verilmesi ve yeni bir düzenleme yapılmasının yanı sıra, işi yürüten idarelerin özel
fiyat için Ticaret ve Sanayi odalarınca verilen fiyatlann,piyasa fiyatlarına uygunluğunu
araştırmaları ve buna göre yersiz ve fazla ödemeleri tespit ve tahsil etmeleri gerekmektedir.

Yine aynı raporunl 1,12 ve 13. sayfalarında;

" REKTÖRLÜK BİNASI:
- İş ödenek yetersizliği nedeniyle bitirilemediğinden iki kez süre uzatimı(Bitim tarihi 05.06.2004 ve
31.12.2004) yapılmıştır.
- İlk keşfinde bulunmayıp yapılmasına ihtiyaç duyulan 3 kalem imalatın(2 kalemi özel fiyattır-
doğal granit kaplama yapılması ve kompozit cephe) yaptırılması için ita amirinden alınan
01.07.2004 tarihli olur uyarınca toplam 28.884.184.510.-TL tutarındaki imalatların Rektörlük
binası haricinde Üniversite kampus giriş kapısı işi olduğu öğrenilmiştir. Proje kapsamında olmayan
işlerin yaptırılması projenin öngörüldüğü şekilde yürütülmesini engellediği gibi, iyi niyet taşısa bile
mevzuata aykırılık teşkil eden bir uygulama olduğu ve bu tür uygulamalardan kaçınılması için
idarenin uyarılması gerektiği düşünülmektedir.

( Not: Komisyonumuza ulasan belgelerden bu inceleme ve denetim sonrasında da Avnı yerde
"ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ" LEVHASI İÇİN 27.09.2004 tarih ve 9 nolu hak edişle
7.500.000.000.-TL ödendiği görülmektedir.)
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- İşe ait hak edişlerde 04.414/ 7F poz numaralı 400*400*9 mm parlak granit miktarı 2530 m2
olarak ihzar edilmiştir.( 01.07.2004 ihzarat tutanağı). Ancak, inşaat imalatlarının bulunduğu
seviyede henüz dış yüzeylere uygulanacak granitin gelecek yılda bile imalata girmesi mümkün
olmadığı, bu nedenle çok önceden ihzar edilmesi ödeneklerin işin bitirilmesi yönünde
kullanılmadığını göstermektedir.Yapım işlerinde imalatların önceliklerine göre iş programı
yapılması ve bu programa göre ödeme yapılması gerekmektedir.

(NOT:2530 m2 granit ihzaratının 30.12.2002 tarih ve 2 nolu hak edişte yapıldığı
görülmektedir.)

ZİRAAT FAKÜLTESİ BİNASI

İşin müteahhidinin, taahhüdünü yerine getirmediği ve yasal neden olmaksızın işi
bıraktığı halde sözleşmenin idarece feshedilmediği,ayrıca, idarece yed-i emin olarak
müteahhide teslim edilen bazı ihzarat malzemelerinin çalındığı veya bu malzemelerin
düzenlenen tutanaklara rağmen iş yarine hiç getirilmediğine ilişkin iddia ve ihtilaf nedeniyle
soruşturma açıldığı öğrenilmiştir. Bu konuda Bütçe Kontrolörü Ali SEZER tarafından
....tarih ve sayılı rapor düzenlenmiş olup, rapor işlem yapılmak üzere Yükseköğretim
Kuruluna intikal ettirilmiştir.

(NOT: Komisyonumuza ulaşan belgelerden bu raporun tarihinin 15.12.2003 ve sayısının
03/12 olduğu, Maliye Bakanlığının tarih ve sayılı yazısıyla ile
Yükseköğretim Kuruluna gönderildiği, YÖK Başkanlığının ise henüz bir işlem yapmadığı
belirlenmiştir.)

İşin ihtilaf ve taahhüde aykırılık nedeniyle tamamlanamadığı, bu nedenle, şimdiye
kadar yapılan harcamaların boşa gitme tehlikesi bulunduğu, İş için 2004 yılı bütçesine 1
milyar TL. tutannda ödenek öngörüldüğü, ancak işin tamamlanması için müteahhit
Hayrettin Küçük tarafından yürütülen işin tasfiye edilmesi,projenin değerlendirilerek revize
edilmesi ve yeniden ihale için ödenek verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BÜYÜK ONARIMI VE
YATAKHANE İNŞAATI (TEPE OTEL)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarımı ve
Yatakhane İnşaatı işi, aynı yatırım proje numarası ile üç ayrı iş olarak ihale edilerek 1994 yılında
başlamış ve 2004 yılında tamamlanmıştır. Tamamlanan bina, Tepe Otel olarak hizmete açılmış,
yapılan binanın inşaat bedeli ve özellikle de yüz milyarlarca lirayı bulan, öğrenci sosyal hizmetler
bütçesinden karşılanan masraf ile tefriş edilmiş bu bina çok düşük bir bedelle üniversite vakfına
kiraya verilmiştir. Kamu kaynaklarından harcanan trilyonlarca lira ile yaptırılan ve tefriş edilen
binanın, rayiçler nazara alındığında, son derece sembolik bir bedelle kiraya verildiği görülecektir.
Üniversite vakfının amacı üniversiteye katkıda bulunmaktır. Ancak üniversite vakfına kamunun
kaynaklan ile sağlanan fonların hangi şekilde kullanıldığının araştırılmasına dönük
komisyonumuzun bilgi ve belge talebi, üniversite vakfı tarafından, vakfın ancak kendi mütevelli
heyetine karşı sorumlu bulunduğu gerekçesi ile geriye çevrilmiştir. Kamusal bir amaca yönelik
olarak hizmet ettiği gerekçesi ile kamu kaynaklarından yararlanma konusunda imtiyazlı hale
getirilen ve esasen gelirlerinin doğrudan veya dolaylı olarak kamu kaynaklarından sağlayan vakfın,
hesapları ile ilgili istenen bilgi ve belgeler konusunda yaptığı açıklama dikkat çekicidir.
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Bir kamu yatırımının, özellikle de sağlık sektöründen yapılan bir yatılımın amacı dışında
kullanılması dikkat çekmektedir.

Diğer yandan, üniversite ile üniversite vakfı arasında yapılan kira sözleşmesi devam
ederken, kiraya verilen gayrimenkul için çok sayıda tadilat tamirat, demirbaş, talebinin yapıldığı ve
bu taleplerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli onayların da verildiği görülmektedir.

Özellikle de 02.01.2002 tarihli rektör havalesine konu olan talepler ve havalenin biçimi
dikkat çekmektedir. Bu tarih itibariyle TEPE OTEL, Konukevi ve Omtel Deniz Otel'in kiracısı olan
Üniversite vakfı, kiraladığı tesisler ile ilgili olarak bazı masrafların üniversite bütçesinden
sağlanmasını talep etmektedir. Yıllık kira bedelinin onlarca katı bedele tekabül eden bu talepleri
içinde KRAL DAİRESİNİN TAMAMLANMASI talebi de bulunmaktadır. Bu talep rektör
tarafından ÖNEMLİ-İVEDİ kaydı düşülerek ilgili birime havale edilmiştir.

Hiçbir resmi hüviyeti bulunmayan üniversite vakfına yönelik, kamu kaynaklan ile sağlanan
avantajlar ayrı bir inceleme konusudur. Ancak çok yüksek miktarda avantajların sağlandığı ve
sağlanan bu avantajların niteliği itibariyle suç oluşturabileceği düşünülmektedir.

Üniversite vakfı ile Üniversite tüzel kişiliği arasında kira sözleşmesinin feshi aşamasında da
keyfilik devam emiştir. Zira üniversite vakfı, oldukça avantajlı şartlarda kiraladığı tesisin
işletilmesinden zarar ettiği gerekçesi ile kira sözleşmesinin feshini talep etmiştir. Üniversite
vakfının taahhütlerini sözleşme hükümlerine göre yerine getiremeyeceğini beyan etmesi üzerine,
yasal olarak belirli fesih sürecinin işletilmesi gerekirken, vakfın taahhütlerinden vaz geçmesi
nedeniyle ek yükümlülük altına girmemesi için, sözleşme üniversite tarafından feshedilmiştir.

Fesih işleminden sonra, Otel bir uygulama oteline dönüştürülmüş, tüm masraflarının kamu
kaynaklan ile karşılanmasına zemin oluşturulmuştur. Üniversite vakfının taahhütlerini ifada
zorlandığı aşamaya kadar uygulama oteli ihtiyacı bulunmayan üniversitede, kamu kaynaklarının
amaç dışı kullanımına zemin oluşturması için bir ek ihtiyaç tesis edilmiş, öngörülen program bir
yasal kılıf içine oturtularak sürdürülmüştür.

Kamu kaynaklan ile Hastane Yatakhanesi olarak inşa edilen bir tesisin, hastanenin belirli
bölümlerinde hasta yatakhanesi ihtiyacı bu kadar belirgin iken ve her gün bir çok hasta
servislerdeki yatak yetersizliği nedeniyle acil servis ortamında bekletilirken, hatta bazıları acil
serviste beklediği dönemde hayatını kaybederken, bağımsız bir hastane olarak kullanılabilecek bir
tesisin otele dönüştürülmesi suretiyle kamu kaynaklan keyfi bir şekilde amacı dışında
kullanılmıştır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Acil servis kayıtlan incelendiğinde her gün çok sayıda
hastanın, servislerde yeterli boş yatak bulunmadığı için acil serviste bekletildiği görülecektir.
Komisyonumuza iletilen çok sayıda belgeden bu husus anlaşılmaktadır. Diğer yandan YÖK
başkanlığı tarafından komisyonumuza iletilen belgeler içinde Avukat Hilmi Çakıroğlu tarafından,
bir yakının acil serviste maruz kaldığı uygulama ile ilgili olarak yaptığı şikâyetin, aylar boyunca
sonuçlandırılmadığı anlaşılmaktadır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin, hizmet binası ihtiyacı gözetilerek yeni yatınmlar yaptığı,
hatta bazı yatırımların amacını değiştirdiği bir dönemde, sağlık sektörü yatırımı olarak kamu
kaynaklan ile yapılan bir tesis otele dönüştürmesi, bu oteli keyfi bir şekilde ve rayiçleri ile
kıyaslanmayacak derecede düşük bedelle üniversite vakfına kiraya vermesi, üniversite vakfının
kiraladığı tesise kamu kaynaklan ile yatırıma devam etmesi ve sonunda da bu otele kamu
kaynaklarının aktarılmasında yaşanan şekli zorlukların aşılması için uygulama oteline
dönüştürülmek suretiyle tüm masrafının kamu üzerine yıkılması keyfiliğin boyutlannı
göstermektedir.

Tepe Otelin tesisinde yaşanan keyfilik, iletilmesinde de aynı şekilde devam etmektedir.
Tepe Otel ile ilgili kayıtlar incelendiğinde, tüm işletme giderlerinin doğrudan tedarik yöntemi ile
yapıldığı, satın alınan ürünlerin bazılarının piyasa rayiçlerinin üzerinde olduğu, bazı harcama
kalemlerinin çok yüksek oluşunun dikkat çektiği görülecektir.
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Yapılanlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde: Kamunun kaynaklarının keyfi bir şekilde
amacı dışında kullanıldığı görülmektedir.

Komisyonumuza gelen belgelerden yukarıda anılan Üniversite Araştırma ve Uygulama
Hastanesi Yatakhane Binası Giydirme Cephe Tes. Ve Bine Onarımı (-TEPE OTEL-) ihalesinin
02.09.2003 tarihinde yapıldığı, İşin Yaklaşık Maliyetinin 49.171,- YTL olarak hesap edildiği,
ihaleye tek isteklinin teklif verdiği,48.750,-YTL teklif bedeli üzerinden sözleşme imzalandığı ve
işin müteahhidine 25.04.2005 tarih ve Kesin numaralı hak edişle KDV hariç 48.750,-YTL hak ediş
düzenlendiği görülmektedir.

6. KAMU İHALE KURULUNUN UYUŞMAZLIK KARARLARI

Komisyonumuza ulaşan bilgi ve belgelerden Ondokuz Mayıs Üniversitesince yapılmış
bulunan ihalelere ilişkin Kamu thale Kurumuna şikayet başvurusunda bulunulan ihalelere ait Kamu
İhale Kurulu Uyuşmazlık Kararlarından bazıları şöyledir:

Kararın yayımlandığı Kurul Karan thaleKayıtNo Karar Sonucu
Resmi Gazetenin Tarihi ve Numarası

Tarih ve sayısı

11.12.2004/25667 22.10.2004/UM.Z-1413 2004/131753 ...İhaleninİPTALİNE,

14.11.2005/25993 O5.O9.2OO5/UM.Z-1687 2005/48359 ...İhaleninİPTALİNE,

16.10.2004/25615 16.08.2004/UK.Z-1042 ...İhale idarece iptal

edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

17.10.2004/25616 23.08.2004/UK.Z-1076 ...esas üzerinde sonuca etkili,
mevzuata aykırılık olmadığına,

19.09.2005/25941 18.07.2005/UH.Z-1337 2005/35663 ...İhale idarece iptal
edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

24.03.2005/25765 08.02.2005/UH.Z-246 2004/176453 .. .esas üzerinde sonuca etkili,

mevzuata aykırılık olmadığına,

26.12.2004/25682 18.11.2004/UM.Z-1599 ...başvurunun reddine,

28.11.2003/25298 30.10..2003/UK.Z-613 * ...başvurunun reddine,

16.10.2004/25615 16.08.2004/UK.Z-1043 — ... .sonuca etkili hususa rastlanmadığına,

19.09.2005/25941 18.07.2005/UH.Z-1336 2005/35663 ...İhale idarece iptal

edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına,

14.11.2005/25993 05.09.2005/UM.Z-1687 2005/48359 ....İhalenin İPTALİNE,

26.06.2005/25857 12.05.2005/UH.Z-919 2005/34369 ..mevzuata ay kırdıkların
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ihale sonucuna etkili olmadığına,

27.11.2004/25653 12.10.2004/UM.Z-1329 2004/93544 ...ihalenin İPTALİNE,

19.12.2003/25321 19.11.2003/UK.Z-773 Bu işlemlerin ancak idari
yargıda işlemin ( yetki,şekil,sebep,konu,maksat) açısından hukuka aykırı olduğu savıyla dava
konusu edilmesinin mümkün olduğu, İhalenin idarece iptaline yönelik şikayet başvurusunun esasını
inceleme konusunda Kamu İhale Kurulunun Yetki ve Görevinin bulunmadığı.

19.09.2003/25234 02.09.2003/UK.Z-378 ....idarenin usule ilişkin olarak
öngörülen kanun hükmünü ihlali.tek başına başvurunun kabulü ve iptal veya düzeltici işlem
belirleme nedeni görülmediği,

15.10.2004/25614 16.08.2004/UK.Z-1033 ...İhalenin İPTALİNE,

02.11.2004/25631 21.09.2004/UM.Z-1223 2004/47521 ....ihalenin İPTALİNE,

20.03.2005/25761 01.02.2005/UH.Z-164 2004/170129 .... İhale idarece iptal

edildiğinden başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, kararlı verilmiştir.

Uyuşmazlık kararlarında çok sayıda ihale işlemlerinde usulsüzlük tespit edildiği
anlaşılmaktadır.

LOJMAN ONARIMI

125.000,-YTL yaklaşık maliyet üzerinden 01.10.2003 tarihinde ihale edilen, ve yine
125.000,-YTL teklif bedeli üzerinden 01.10.2003 tarihinde Samsun Birinci Noterliğininl9139
yevmiye numarasıyla sözleşmeye bağlanan Kurupelit Kampusu Lojmanlan Büyük Onarımı İnşaatı
adıyla yaptırılan taahhüt kapsamında: Tasarruf genelgeleri, bütçe kanunlan,bütçe uygulama
talimatlan.milli emlak genel tebliğleri ve Lojmanlar ile Sosyal Tesislere dair mevzuat hükümlerine
aykırı hareketle Genel Bütçeden; Amacı dışında harcama yapıldığı saptanmıştır.

DİĞER HUSUSLAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının ;
Görev.yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilen işlemlerden , Komisyonumuza intikal ettirilen bazı
bilgi ve belgelerin değerlendirilmesiyle aşağıdaki hususların varlığı belirlenmiştir:

1) 03.02.2003 tarih ve 123/094 sayılı Barbaros Odabaş imzalı yazı aynen: " Ziraat Fakültesi
inşaatı müteahhidi Hayrettin Küçük, 49 nolu hak edişi bilgimiz dışında haricen düzenleyip
19.06.2002 tarihinde dairemize vermiştir. Ancak, inşaatta çalışma yapılmaması, yeni imalat
olmaması ve ihtilaflı proje konusunu içermesi nedeniyle bu hak edişle ilgili herhangi bir işlem
yapılmamıştır. Bu defa, inşaatın uzun süre duraklaması, kontrollük heyetinin değişmesi nedeniyle,
49 no olarak düzenlenmesi gereken hak ediş sehven 49/A no olarak düzenlendiği
anlaşılmıştır.Bilgilerinizi ve gereğini müsadelerinize arz ederim. " şeklindedir. Yazı rektör
tarafından onaylanmıştır. Bu yazı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik daire
Başkanlığında işlerin nasıl yürütüldüğü konusunda fikir vermektedir. Yazıda müteahhit tarafından
hazırlanmış bir hakedişin ödenmesi aşamasında meydana gelen aksaklık, işlerin nasıl
yürütüldüğünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hak ediş ile ilgili değişiklik onayı alındığına
göre, müteahhit tarafından hazırlanmış hak ediş üzerinde belirli bir aşamaya kadar resmi işlemler
yapılmıştır. Yukarıdaki yazıdan, hak edişin kontrol elemanlarınca usulüne görev hazırlanması bir
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yana müteahhit tarafından hazırlanmış hak edişlerin problem çıkmadığı takdirde incelenmeksizin
işleme konulduğunu göstermektedir.

2) Yapım ve onarım ihaleleri yapılıp, Sözleşmeleri tescil edildikten sonra, sözleşme ve
şartname hükümlerine göre, işi yürütecek denetim ve kontrol elemanı olarak görevlendirilen
personel belirlenip, bu husus kontrol elemanlarına ve müteahhide/yükleniciye yazılı olarak
bildirilir. Görevlendirilen kontrol/denetim elemanları kendilerine verilen bu görevi yine kendilerine
tevdi edilen sözleşme ve şartname ile yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütürler. Yer
teslimi,işe başlama tutanağı düzenlenmesi yapılacak ilk işlemlerdendir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden istenilen kontrol/denetim elemanı görevlendirmelerine
ilişkin yazı üzerine Komisyonumuza gönderilen görevlendirme yazılarının; çoğunun sonradan ve
topluca yazıldığı, işe başlanılan tarihlerden birkaç ay sonra bu görevlendirme yazılarının
düzenlendiği, bazılarının ise işin bitim tarihinden sonra düzenlendiği, hatta Üniversiteden ayrılıp
15.07.2005 günü Samsun Bayındırlık Müdürlüğünde göreve başlayan Elk.Müh.Adnan Saçkesen'in:
Üniversiteden aynlmış olmasına rağmen 18.07.2005 tarih ve 123/946 sayılı yazıdan (EK-3)
görüldüğü üzere " Kampus Altyapısı ikmal ve tesisat yapım işinin" denetim görevlisi olarak
gösterildiği,

3) 2003 ila 2005 yıllarında yapılan mal alımı, hizmet alımı, yapım ihalelerinin çoğunlukla
şikayet konusu yapıldığı, bunlardan bazılarının idarece, ihale aşamasında iptal edildiği, bazılarının
da Kamu İhale Kurulunca iptal edildiği, bazılarının ise sözleşme yapıldığından Kamu İhale
Kurulunca mevzuatı gereği incelenmediği,

Kamu İhale Kurumu Kararlarından, yürütülmesi gereken işlerin, mevzuat ile belirlenen
ölçülere uyulmadan yürütüldüğü anlaşılmaktadır.

4) 2886 sayılı yasaya göre ihale edilen işlerde genellikle %30 keşif artışı alındığı, 44734
sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen işlerde de genellikle %10 ilave keşif artışı alındığı,
Ancak; yine de işlerin tamamlanıp hizmete açılamadığı bu sebeple ikmal ihalelerinin seri olarak
yapıldığı, (Vezirköprü MYO inşaatı, İktisat Fakültesi inşaatı, Hastane Büyük Onarım İnşaatları vb.
gibi). Buradan,yapılan keşif veya yaklaşık maliyet hesaplarının usulünce ve yeterli titizlik
gösterilerek hazırlanmadığının belli olduğu,

5) Bazı ihaleli yapım işlerinde sözleşme ve şartname gereği All-risk sigortasının
yaptırılmadığı, iş programının verilmediği, teknik personel bildiriminin verilmediği,

6) Bazı ihalelerde ise "Yaklaşık Maliyet" Hesap Cetvelinde gösterilen iş kalemlerinin
sözleşmeden sonra değiştirilip, yaklaşık maliyette yer almayan başka bir imalatın yaptırıldığı,
böylelikle 4734 sayılı yasanın temel ilkelerine aykırı davranıldığı, ( Diş Hek.Fak.Toplantı Salonu
tadilat işleri ihalesi »sözleşme: 06.10.2003 tarih ve 20108 sayı • Tavan tipi klima üretilmediğinden
kaset tipi klima yaptırılması onayı 14.11.2003 gün ve 123/1394 sayı). Bunun da gerekli piyasa
araştırılmasının kanun ve yönetmeliklerdeki hükümler çerçevesinde belirlenen şekildeki gibi
yapılmadan ihaleye çıkıldığının göstergesi olduğu,

7) 4734 sayılı yasa ve buna ilişkin yönetmelikler gereğince ihale komisyonunca alınan ihale
kararını müteakiben , üzerine ihale yapılacak isteklinin yasaklı olup olmadığı KİK' dan alınacak
teyit ile birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulması gerekirken, bazı ihalelerde teyif işleminin
ihaleden önce alındığı, yani henüz ihale karan belli olmadan isteklilerden biri ile ilgili teyit
istendiği, bilaherc de ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı, bu uygulamada ihale kararı öncesinde
ihalenin hangi istekliye bırakılacağının belli edildiği anlaşılmaktadır. Bu eylem niteliği itibariyle
ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturabileceğinden, ilgililer hakkında gerekli değerlendirme ve
yasal işlemlerin yapılması için raporun bir örneğinin yetkili ve görevli cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilmesinin uygun olacağı,

8) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Komisyonumuza gönderilen belgelerin aslına
uygunluğunun onaylanması sırasında iki farklı RESMİ MÜHÜR kullanıldığı,(EK-4, 5, 6 ,7) bunu
ise Resmi Mühür Yönetmeliğine aykırı olduğu, anlaşılmaktadır.
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9) Yoğun Bakım için alınan Yoğun bakım Pendantlan ile ilgi fiyatlar da dikkat çekmektedir.
Yoğun bakım pendantlan ile ilgili fiyatlar çok yüksek oluşturulmuştur.

Y l p ı i^tri vo TekKk Dılr. B ^ k u l *

«1 «1 >

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Zirut FıkDlıoi injuu müteahhidi Hıjntliıi KOçOK.49 odu taitdijini bilgimiz
dıjuvJj hırictn, düzenleyip 19.06.2002 tarihinde dautmin mmfiı.

AlKitjDSitm çilıınu yıpılnuroın ,ıtQİ îmlu otmousı ve İMilıflı E(ûe tf^mınu
if ennai onlaujic bu bıkcdifle ilgili hotenfi bil iflas rtpılmemmu.

Bu deS,i«}Ulı» uzun türe dunklmuJuııMlIlIk hsyennin dcütmai nusıiyli,"«9
no" olml dumloimai jcrekra bak cdi|in ıdmn "49 A DO "
ınUstlmutıtı

BilEÜcriniii ve gcfcBi&İ mfluıdckiinizc sız ederini.

31.01..-00) A.

GEREffllÇlN
' / 72003

BUpDıiıeıi

PratDfJcdriKANDEMlR
RciUredını

RdnbYnduiKiiı
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T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
(Ek-3)

S a y l : B.30.2.ODM.0.70.80.00.123/ 3%
Konu :

SAMSUN

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Üniversitemiz kampusünde ihalesi yapılan "Kampus Altyapısı İkmal, inşaatı ve
tesisat yapım işinin" "Yapı denetim görevlileri" 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun hüküm ve
esasları doğrultusunda belirlenmiştir.

Söz konusu denetim görevlerinin aşağıda adlan ve unvanları yazılı elemanlar
tarafından yürütülmesi hususunu olurlarınıza arz ederim.

İnşaat işleri
Tesisat İşleri
Tesisat İşleri (Temiz su arıtma tesisi için)
Elektrik işleri

: înş. Müh .Erdal Topçu
: Mak. .Müh. Aydın SAR1YILMAZ
: Mak. Müh. Hüseyin KARA
: Elle Müh. Adnan SAÇKESEN

ONAY

Prpf. Dr. Ferit BERNAY , •>i

İh. Tarihi: 9.6.2005
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Adnan Saçkesen, yukarda bulunan onay tarihinden önce üniversiteden ayrılmıştır. Onay ihale
tarihinden 1,5 ay sonra düzenlenmiştir.

T.C.

ONDOKUZ MAYS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

yapı tçlerl ve leknik Salca Bostanı

Sayı :B.30.3.0»l.O.7O.80.00.

Konu :

SAMSUN

.02..J.OxJ200Ç

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Müteahhit AKYAR Inş.TaahAŞ. taahhüdünde yapımı devam etmekle olan
6.166.000.000.000.-TL keşif bedelli 'Kardiyoloji MericezJ İkmal İnşaatı' işinin keşfi İçinde
tamamlanamayacağı anlaşılmıştır.

Söz konusu İnşaatın bitirilip hizmete açılabilmesi İçin, müteahhidine 2886 sayılı Devle!
İhale Kanununun 63. Maddesi gereğince ekli mukayeseli keşifteki %30 dahilindeki fazla İşin
yaptırılması hususunu onaylarınıza saygılanmla arz ederim.

ONAY

ProfJ5r. Ferli BE($NAY»<.'. »
Rektör, ' - ... . v ..

,_ . !• ' - i r -

EKİ: \ Takım Mukayesen Keşif Dosyası
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AKYAR İNS.TAAH.A.Ş.

SAMSUN OM Û KARDİYOLOJİ MERKEZİ İKMAL İNŞAATI
KALORİFER TESİSAT İMALAT

YEŞİL DEFTER

HikedijTirthi:
HakidlfNa:

POZ NO YAPILAN İŞİN CİNSİ ÇOĞU

162.202 Termometre madeni Q100 mm 290 c bolünlulu
1Snoljıyafilda*anl<n

Manometre O100 mm 10 ato
ı«n<ı>ıycyıa«r»n)Mi

Dökme Dilimli Kolonlu Radyalor 144/500
•89.740 m2

Panel radyatör PKKP 600

Radyatör Duvar Konsolu
UnokıyafiıMflaKttıı 887,000 ti

Panel radyalor montaj elemanı 600 8.000
3.000

Radyatör Musluğu (Köse) 1/2 0,000
642.000 mooı n

Radyolör POrjorO 4,000
173.000 177,000 İd

otomatik hava alma cihazı
!8noluy«ıif dtftınlen

0,000
4.000 <.000ıd

Koneklor borusu 0106/3.25 mm
ıtnokiyafUiMluıileıı

4.000
0,000

Kolleklör Borusu 0tS9/4.J mm
18 udu y

0.000
3.460

Koflektor Borusu 0219/4,5 mm
ıBımluytjllaelttrten

0.000
6.800

Kollektöraj2iOtSmm
H l 2.000 İ d

Kdlektör ağzı Q32mm

Kolektör Ağzı 050 mm 4.0001
18.0001 M.OOOld

KolektOf Ağzı 0 8 0 mm 1.0001
2 , 0 0 0 I

Kolektör Ağzı 0100 mm 0.0Ö0T
10.0001 10,000 ad

Hava lOpO 511
18oaüjyefidcften»n

0,0001
6.O0Oİ 8,000 İd I

Kaloriler tesisatı 8 alm 1000II
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(tu- 9

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

S** : B.30.2.ODM.0.70.80.00.123/^-

Konu : z j f a a t Fak.ln5.hk.

SAMSUN

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Müteahhit Hayrettin KÜçOK taahhüdünde bulunan 25.00O.00O.OOO-TL keşif bedel»
Ziraat Fakültesi (A-B-E-G) Bioklan İnşaatı işinin 2000 Yılı ödeneği 72.838.000.000-TL olup,
15.03.2000 tarihi itibarı 8e harcanan 23.802.684.327.-TL dir.Kalan 49.035.315.673.-TL dir
16.03.2000 tarihi itibarı ile şantiyede bugüne kadar herhangi bir faaliyet yoktur.

Mûteahhite; 1-16.08.2000 tarih B30.2.ODM.0.70.60.00.123/537 sayılı yazı
2-29.09.2000 tarih B30.2.ODM.0.70.80.00.123/647 sayılı yazı
3-30.10.2000 tarih B30.2.ODM.0.70.80.00.123/722 sayılı yazı

gönderilmiş olup.hertıangi bir cevap alınamamış ve inşaatta çalışma yapılmamıştır.
Müteahhit Hayrettin KÛÇOlCe ait 07.11.2000 tarih B.30.2.ODM.7O.00.O0.683/6694 sayılı

yazıda tasfiye ve devredilmesi konulan bahsedilmektedir..

Bu konularda müteahhidin talebinin kabul edilip edilemiyeceğinin ve kanunen bundan sonra
takip edilecek hukuki prosedürün Hukuk Müşavirliği tarafından incelenerek,Yapı İşleri ve Teknik
İşler Daire Başkanlığına acilen bildirilmesini saygılarımla arz ederim.

Ekler P . Û Q ? ^ « ^
Müteahhit dilekçesi
İşe başlama ikaz yazılan
Mut.ilgili tem.ve haciz yazılan
Sözleşme ve ekleri

«0.2.3001 F.DOĞAN

20.2.2001 R.DURMUŞ

r Adına
Genel Sekreter Yrd.

Gereği için
Hukuk Müşavirliğine;

...702/2001

Prof^KfarltBERNAY
Rektöj
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İŞLERİ VE IEKMİX M İ M BAŞKAKLlfll)

^.Vl).2.0DH.0.70.B0.00.12 J / ^ O'T—

04 04 2001

MAKAMIKA

25.000.OOO.OOO.VOıejif badalli Ziraat rakliltMİ

Blltuhhidl H*/tıtUn; KUçtİK'ı 15,03.200L tarih va 34) «ayılı yad-

mıila lnattU btfianaaı gtraktlgi akıl halda »bcltjnerün 47.aaddaıl

İflıa y>pxl*cajı bildlrilslfUr,

Ancak nUtaahhit f i m «dnalndt bulunausidiadall UahhUUU

yâu yari galrnlftlr.

lfln 47.udd«ya gün faalh «dilebllnaal için MoUrdan protuto
İçin garagini arx aşarin.

4.^.2001 S • j ^

4.4,2001 K.OtBMUş/

Canal SaXntar ıdını

Can t i 8aXratar Jrd,

CEMfil İçin

ij /04/2001

Hukuk HUgavlrllJlru

Prof . D t j e r i t BOKA*

Haktttr
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T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sayı :B3Û.2.ODM.0.70.00.00/O3-b - O ^ & O ^ - I I S l O . SAMSUN
Konu: Üniversitemiz «ruju 13.07.2002

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA

İlgi : 16.05.2002 tarih ve B.30.0.HKM.06.02.001/2169-10024 sayılı yazınız.

Üniversitemiz bünyesinde yaptırılan kapı-pencere doğramaları ve yer döşemeleri ile
ilgili iddialar üzerine yapılan inceleme neticesinde, Yaşar Doğu Beden Eğitimi Spor
Yüksekokulu binası başta olmak üzere Üniversitemizde yakın geçmişe dönük tüm
alüminyum doğrama imalatlarının ve İlgili hesaplarının ödemeleriyle birlikte bir soruşturma
kapsamında incelenmesi ve gerekli yasal İşlemlerin yapılması gerektiği sonucuna varılarak
sorumlular hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve bu
konuda ayrıca disiplin soruşturması açılmıştır. 4483 sayılı Yasa hükümleri gereğince yapılan
ceza soruşturması neticesinde itiraz eden hakkında Samsun İ l İdare Kurulunca Lüzum-u
Muhakeme karan verilmiştir. (Ek-1)

Konu ile ilgili olarak; Kontrol Teknisyeni Aydın İÇÎGEN, Teknisyen Süha KABA,
Teknisyen Mustafa KESKİN, Teknisyen AliÖKSÜZ, Teknisyen Nuri TOSUN, Kontrol Mühendisi
Levent COŞKUN, Kontrol Mühendisi, Recep DOĞAN, Kontrol Mühendisi Sedat ŞEN, Kontrol
Mühendisi Reşat AYYILDIZ, Kontrol Mühendisi M.Yaşar GARİPOĞLU, Kontrol Mühendisi
(Şef) Şube Müdürü Ömer YILDE, Daire Başkanı (Kontrol Amiri) Recep DURMUŞ hakkında
açılan disiplin soruşturması neticesinde soruşturmacı tarafından, Kontrol Şefi End.Miih.
Ömer YILDIZ'ın ve Kontrol Amiri İnş.Çev.Yük.Müh. Recep DURMUŞ'un görevlerini ifa
ederken kusur ve İhmallerinin bulunduğu sabit görülerek, Yükseköğretim Kurumlan Öğretim
Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 7/g maddesi uyannca "Yönetim Görevinden
Ayırma" cezası ile tecziyeleri teklif edilmişse de Üniversite Disiplin Kururiunca söz konusu
cezanın aynı yönetmeliğin 4/c maddesinde Rektörlük, Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü, Bölüm
Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Anasanat Dalı Başkanlığı, Bilim Dalı Başkanlığı veya
Sanat Dalı Başkanlığı görevinden ayırma olarak tanımlanmış olmasından dolayı ve
yönetmeliğin 4 1 ^ 0 maddesine göre Disiplin Kurulunun ayn bir ceza tayinine yetkisi
olmamasından ötürü Raportörün teklifine uygun olarak Önerilen ceza reddedilmiştir. Anılan
yönetmeliğin 4 r m c i maddesi son fıkrası uyannca Atamaya Yetkili Amir olarak
Rektöriüğümüzce 'Kınama* cezası ile tecziyesi uygun bulunarak söz. konusu ceza
uygulanmıştır.

Soruşturma açılmadan önce yapılan inceleme soruşturma dosyasında mevcut
olup, buna göre tespit edilen hususlar şunlardır: Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Binasının alüminyum kapı-pencere doğramaları ile ilgili İhalesi %42 tenzilatla
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Kesit Alüminyum Sanayi ve Ltd-Şü.'ne yasa ve yönetmelikler uyarınca verilmiştir. Bayındırlık
Bakanlığı'nın alüminyum doğrama imalat yapılması hakkındaki düzenlemesinde; alüminyum
doğrama imalatlarının tartım tutanaklanna göre inceleneceği, İdarece onanmış proje ve
detay resimlerine, beğenilmiş numunelere göre mevcut standart şartnamesine uygun
imalatlar için ödeme yapılacağı, %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılacağı ve gerekirse
metraj tahkiki yapılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca Bayındırlık birim fiyat listesinde
tartımda yalnız alüminyum aksam, menteşe tespit vidalan ve birleşim parçalan (tasdikli
detayda olan parçalar) tartılır hükmü mevcuttur. İnşaat dairesinde bulunan metraj
cetvellerinde, Bayındırlık birim fıyatlannda bağlantı parçalanndan bahsedilmesine rağmen
metrajda kasa, etek, takoz kavranılan bulunmamaktadır. Yapılan incelemede tahkik
tutanakları İle tart tutanaktan arasında önemli tutarsızlıklara rastlanmış, yasa gereği bu tür
durumlarda, Üniversitenin lehine gerekenin yapılması gerekirken böyle olmadığı
görülmüştür. Yerinde yapılan ölçümlerde herhangi bir kapı kanadı ve kasası sökülmüş, 6
adet takoza rastlanmıştır. Bu takozların ağırlığının kapı kanadının %46'sını teşkil ettiği ve
takozların alüminyum olmadığı görülmüş, tutanakta 10.090 kg olması gereken kapı için
18.902 kg olarak ödeme yapıldığı belirlenmiştir. 17.650 kg olan kapı kanadının 7.690 kg'ının
kapı kanadında bulunan takozlardan geriye kalan 9.960 kg'ın ise alüminyum doğrama
imalat olduğu anlaşılmıştır, Aynı şekilde pencerenin ölçümlerinde takozların İmalatta %43
yer tuttuğu belirlenmiştir. Eğitim Fakültesi ve Üniversite Konukevi binalarında yapılan
İncelemelerde de durumun aynı olduğu tespit edilmiştir. Karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla
farklı firma tarafından yapılan bir kapı sökülmüş herhangi bir takoza rastlanmamıştır. Takoz
yerine normal bileşim elemanlan olduğu görülmüştür.

İBraz eden tarafından ileri sürülen kontrolör Sedat ŞEN tarafından ölçümü
yapılan 7 adet kapının 40 kg üzerinden ödeme yapıldığı iddiası yerinde değildir. Çünkü
tahkik raporuna göre anılan alüminyum WC kapı imalatı 16.195 kg olduğu, tartının ise 11.15
kg geldiği ve tartı sonucuna göre hak ediş düzenlendiği görüldüğünden Üniversitemiz
aleyhine fazladan bir ödeme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Başkanlığınızca da takdir edileceği gibi, yapılan incelemede bütün alüminyum
imalatın sökülmesi ve ölçülmesi mümkün değildir. Bu sebeple İhaleyi kazanan firma
tarafından yapılan herhangi bir kapı veya pencere seçilmiş ve bu şekilde belirlenen her kapı
ve pencerenin ölçümleri yapılmıştır. Yapılan her ölçümde takoza rastlanmış ve yapılan
ölçümlerde bu takozlann imalatta fazla ödemeye yol açacak ölçüde oldukları görülmüştür.

Bilgilerinize arz olunur.

Prof.Dr. Ferit BERNAY
Rektör

Ek: Bir Adet Dosya

(Ek-22)
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T.Ç
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sayı :BJ01.ODM0.70.00.00KM-O^&Oİr\\SIZ SAMSUN
Koşu: Üniversitemiz Görüjü lâ.07.2002

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA

İlgi : 16.05.2002 tarih ve B.30.0.HKM.06.02.001/217M0128 sayılı yazınız.

Üniversitemiz bünyesinde yapbnlan kapı-pencere doğramaları ve yer döşemeleri İle
ilgili iddialar üzerine yapılan inceleme neticesinde, Yaşar Doğu Beden Eğitimi Spor
Yüksekokulu binası başta olmak üzere Üniversitemizde yakın geçmişe dönük tüm
alüminyum doğrama İmalatlarının ve İlgili hesaplarının ödemeleriyle birlikte bir soruşturma
kapsamında incelenmesi ve gerekli yasal işlemlerin yapılması gerektiği sonucuna varılarak
sorumlular hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve bu
konuda ayrıca disiplin soruşturması açılmıştır. 4483 sayılı Yasa hükümleri gereğince yapılan
ceza soruşturması neticesinde İtiraz eden hakkında Samsun İl İdare Kurulunca Lüzum-u
Muhakeme karan verilmiştir. (Ek-1)

Konu ite İlgili olarak; Kontrol Teknisyeni Aydın İÇİGEN, Teknisyen Süha KABA,
Teknisyen Mustafa KESKİN, Teknisyen «ÖKSÜZ, Teknisyen Nuri TOSUN, Kontrol Mühendisi
Levent COŞKUN, Kontrol Mühendisi, Recep DOĞAN, Kontrol Mühendisi Sedat ŞEN, Kontrol
Mühendisi Reşat AYYILDE, Kontrol Mühendisi M.Yaş3r GARİPOĞIU, Kontrol Mühendisi
(Şef) Şube Müdürü Ömer YILDIZ, Daire Başkanı (Kontrol Amiri) Recep DURMUŞ hakkında
açılan disiplin soruşturması neticesinde soruşturmacı tarafından, Kontrol Şefi End.Müh.
Ömer YILDIZ'ın ve Kontrol Amiri İnş.Çev.Yük.Müh. Recep DURMUŞ'un görevlerini ifa
ederken kusur ve ihmallerinin bulunduğu sabit görülerek, Yükseköğretim Kurumlan Öğretim
Elemanı ve Memurian Disiplin Yönetmeliğinin 7/p, maddesi uyannca "Yönetim Görevinden
Ayırma' cezası ile tecziyeleri teklif edilmişse de Üniversite Disiplin Kururiunca söz konusu
cezanın aynı yönetmeliğin 4/c maddesinde Rektörlük, Dekanlık, Enstitü Müdürlüğü, Bölüm
Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Anasanat Dalı Başkanlığı, Bilim Dalı Başkanlığı veya
Sanat Dalı Başkanlığı görevinden ayırma olarak tanımlanmış olmasından dolayı ve
yönetmeliğin 411ncl maddesine göre Disiplin Kurulunun ayn bir ceza tayinine yetkisi
olmamasından ötürü Raportörün teklifine uygun olarak önerilen ceza reddedilmiştir. Anılan
yönetmeliğin 411nd maddesi son fıkrası uyannca Atamaya Yetkili Amir olarak
Rektörlüğümüzce "Kınama" cezası İle tecziyesi uygun bulunarak söz-konusu ceza
uygulanmıştır.

Soruşturma açılmadan önce yapılan inceleme soruşturma dosyasında mevcut
olup, buna göre tespit edilen hususlar şunlardır: Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Binasının alüminyum kapı-pencere doğramaları ile ilgili İhalesi %42 tenzilatla

MK-23
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Kesit Alüminyum Sanayi ve Ltd-ŞÜ.'ne yasa ve yönetmelikler uyannca verilmiştir. Bayındırlık
Bakanlığı'nın alüminyum doğrama imalat yapılması hakkındaki düzenlemesinde; alüminyum
doğrama imalatlarının tartım tutanaklarına göre İnceleneceği, İdarece onanmış proje ve
detay resimlerine, beğenilmiş numunelere göre mevcut standart şartnamesine uygun
İmalatlar İçin ödeme yapılacağı, % 7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılacağı ve gerekirse
metraj tahkiki yapılacağı hükme bağlanmıştır. Aynca Bayındırlık birim fiyat listesinde
tartımda yalnız alüminyum aksam, menteşe tespit vidalan ve birleşim parçalan (tasdikli
detayda olan parçalar) tartılır hükmü mevcuttur. İnşaat dairesinde bulunan metraj
cetvellerinde, Bayındırlık birim fiyatlarında bağlanb parçalarından bahsedilmesine rağmen
metrajda kasa, etek, takoz kavramları bulunmamaktadır. Yapılan İncelemede tahkik
tutanakları İle tart tutanaktan arasında önemli tutarsızlıklara rastlanmış, yasa gereği bu tür
durumlarda, Üniversitenin lehine gerekenin yapılması gerekirken böyle olmadığı
görülmüştür. Yerinde yapılan ölçümlerde herhangi bir kapı kanadı ve kasası sökülmüş, 6
adet takoza rastlanmıştır. Bu takozların ağırlığının kapı kanadının %46'sını teşkil ettiği ve
takozların alüminyum olmadığı görülmüş, tutanakta 10.090 kg olması gereken kapı için
18.902 kg olarak ödeme yapıldığı belirlenmiştir. 17.650 kg olan kapı kanadının 7.690 kg'ının
kapı kanadında bulunan takozlardan geriye kalan 9.960 kg'ın ise alüminyum doğrama
imalatı olduğu anlaşılmıştır. Aynı şekilde pencerenin ölçümlerinde takozların imalatta %43
yer tuttuğu belirlenmiştir. Eğitim Fakültesi ve Üniversite Konukevi binalannda yapılan
incelemelerde de durumun aynı olduğu tespit edilmiştir. Karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla
farklı firma tarafından yapılan bir kapı sökülmüş herhangi bir takoza rastlanmamıştır. Takoz
yerine normal bileşim elemanları olduğu görülmüştür.

Başkanlığınızca da takdir edileceği gibi, yapılan incelemede bütün
alüminyum imalabn sökülmesi ve ölçülmesi mümkün değildir. Bu sebeple ihaleyi kazanan
firma tarafından yapılan herhangi bir kapı veya pencere seçilmiş ve bu şekilde belirlenen her
kapı ve pencerenin ölçümleri yapılmıştır. Yapılan her ölçümde takoza rastlanmış ve yapılan
ölçümlerde bu takozların İmalatta fazla ödemeye yol açacak ölçüde olduktan görülmüştür.

İtiraz eden tarafından öne sürülen kontrolör Sedat ŞEN tarafından ölçümü
yapılan 7 adet kapının 40 kg üzerinden ödeme yapıldığı İddiası da yerinde değildir. Çünkü
tahkik raporuna göre anılan alüminyum WC kapı imalab 16.195 kg olduğu, tartının ise 11.15
kg geldiği ve tart sonucuna göre hak ediş düzenlendiği görüldüğünden Üniversitemiz
aleyhine fazladan bir ödeme yapılmadığı tespit edilmiştir.

İtiraz eden Recep DURMUŞ tarafından ileri sürülen ve "Olayın Arka Planı"
olarak nitelediği iddialar, İbraz edenin hemen hemen her dilekçesinde dile getirdiği, konuyla
ilgisi bulunmayan ve artık kalıplaşmış iddialardır. Bu iddialarla ilgili açıklamalarımız aşağıdaki
gibidir.

İtiraz eden tarafından kendisine husumet beslediğini iddia ettiği,
Üniversitemiz Genel Sekreteri Nazım ALKAN, hakkında çıkan "1991 yılındaki bir ihalede
rüşvet aldığı" dedikodulan üzerine kendi isteği İle Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına
15.12.1999 (Ek-2) tarihli dilekçesi ile .başvuru yaparak hakkında soruşturma açılmasını
bizzat talep etmiştir. Samsun Cumhuriyet Bassavolığı yapbğı soruşturma neticesinde Nazım
ALKAN hakkında takipsizlik karan vermiştir (Ek-3). Savcılığın verdiği takipsizlik karanna
Üniversitemiz tarafından yapılan itiraz üzerine Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2000/151
Esas sayılı dosyası İle rüşvet alma suçundan hakkında kamu davası açılmıştır. Yapılan
yargılama neticesinde Samsun 2.Ağır Ceza Mahkemesinin E.2000/151, K:2000/187 sayılı
karan ile rüşvet alma suçundan beraatine karar verilmiştir (Ek-4). Kararda "eylemin görevi
kötüye kullanma olabileceği bunun da zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına"
hükmedllmesi üzerine, kararda geçen eylemin görevi kötüye kullanma olabileceği
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varsayımını da kabul etmeyen Nazım ALKAN karan temyiz etmiştir (Yargıtay 2001/40630
E.sayılı dosya).

Üniversitemizin Samsun dahil II ve İlçelerinde bulunan Fakülte ve
Yüksekokullarının hizmet alımları, tüketim mallan ve malzeme alımları, demirbaş alımları ,
makine ve teçhizat alımları, yapı tesis ve büyük onarım İşlerine alt tüm İhalelerin işlemleri
Rektörlük merkezinde yürütülerek sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla merkezde oluşturulan ihale
(satın alma) komisyonları marifetiyle birimlerin ihtiyaçtan karşılanmaktadır. Üniversitelerin
teşkilatlarını düzenleyen 124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 27. maddesi gereğince
idari teşkilatın başı olarak genel sekretere İhale (satın alma) görevi verilmesine yasal olarak
hiçbir engel bulunmadığı gibi, genel sekretere İhale komisyonlarında görev verilmesi
hiyerarşlk yapı İçerisinde gereklilik arz etmektedir. Bu durum yeni bir görevlendirme olmayıp
genel sekreter Nazım ALKAN 1987 yılından beri ihale (satın alma) komlsyonlannda yer almış
bir bürokrattır. Hemen bütün üniversitelerde de genel sekreter ihale komlsyonlannda
bulunmaktadır. 1991 yılındaki bir İhalede rüşvet aldığı İddiaları Özerine Samsun Cumhuriyet
Başsavcılığına kendisi başvuran ALKAN'ın suçsuz olduğu bağımsız yargı tarafından verilen
beraat kararıyla ortaya pkmışbr. Suçsuz olduğu Mahkeme kararıyla da belirlenmiş bir
bürokratın, sırf suçlamalara maruz kalması ve yargılanması nedeniyle suçlu ilan edilerek,
yukarıda açıklandığı üzere asil görevlerinden biri olan ihale komisyonu üyeliği yapmasının
"suç* olarak gösterilmeye çalışılması, ciddiyetten uzak ve hukuki dayanaktan yoksun bir
iddiadır. Müşteki Recep DURMUŞ tarafından öne sürülen Genel Sekreter Nazım ALKAN
hakkındaki İddialar, daha önce gündeme gelen ve yargıya İntikal etmiş, asılsız oldukları
bağımsız yargı tarafından da tespit edilmiş olan iddialardır. Kendisine yönelik kişisel
husumeti olduğunu İleri sürdüğü Nazım ALKAN bütün İdari personelin olduğu gibi
müştekinin de hem sicil amiri hem de disiplin amiridir. İtiraz edenin bu dönem zarfında sicil
notunda bir değişiklik olmamıştır. Bir disiplin amiri tarafından disiplin sucunun işlendiğinin
öğrenilmesi halinde bunun gereğinin yerine getirilmesi görevi gereğidir. Yukarıda belirtildiği
üzere; Üniversitemiz bünyesinde yapbnlan kapı-pencere doğramaları ve yer döşemeleri ile
İlgili İddialar üzerine yapılan inceleme neticesinde, Yaşar Doğu Beden Eğitimi Spor
Yüksekokulu binası başta olmak üzere Üniversitemizde yakın geçmişe dönük tüm
alüminyum doğrama İmalatlarının ve İlgili hesaplarının ödemeleriyle birlikte bir soruşturma
kapsamında İncelenmesi ve gerekli yasal İşlemlerin yapılması gerektiği sonucuna varılarak
İtiraz edenin de aralarında bulunduğu sorumlular hakkında Samsun Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve bu konuda ayrıca 20.11.2001 tarih ve
B.30.2.ODM.0.70.00.00/515-33358 sayılı yazı ile Genel Sekreterlikçe disiplin soruşturması
başlatılmıştır.

Konu hakkında ön inceleme yapan komisyon üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Bayram
ÇEPNİLER hakkında itiraz eden tarafından İleri sürülen ve itiraz edene verilen disiplin
cezasıyla bir İlgisi bulunmayan İddiaların bir suçlamadan İbaret olduğu yapılan yargılama
neticesinde ortaya çıkmış, daha önceden hiçbir sabıkası olmayan Yrd.Ooç.Dr.Bayram
ÇEPNİLER üzerine atılı suçlardan beraat etmiştir. Kaldı ki; söz konusu komisyonun başkanı
Prof.Dr.Osman Nuri ERGUN'dur. Yrd.Doç.Dr.Bayram ÇEPNÎLER, Yrd.Doç.Dr.2ekl KARACA ile
birlikte komisyon üyesidir. Ayrıca İtiraza konu disiplin cezası anılan komisyon tarafından
değil soruşturmacı tarafından önerilmiş ve disiplin amirince verilmiştir.

Bir diğer iddia da Sedat ŞEN hakkında hiçbir İşlem yapılmadığı yönündedir.
Ancak gerek ceza soruşturmasında ve gerekse disiplin soruşturmasında soruşturulan
kişilerden biri de Sedat ŞEN'dir. Ayrıca şikayet edenin kendisi tarafından ortaya çıkarıldığını
iddia ettiği, haksız ödemelerle ilgili olarak hakkında Samsun Valiliğince verilmiş bir lüzum-u
Muhakeme kararın mevcuttur. Şöyle ki; 04.11.1993 tarihinde ihalesi, 04.01.1994 tarihinde
de sözleşmesi yapılan, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi A, B, E ve G bloklarının 04.02.1999

tarihinde başlatılan İnşaatların müteahhidinin bir süre sonra söz konusu inşaatları terk
etmesi ve devri İçin İdareye başvurması üzerine, 21.08.2001 tarihinde mevcut malzemeler
İle İmalat ve ihrazatın yapılan tespit sonucunda (demir, karo fayans ve granit vb.) bazı
malzemelerde önemli miktarda eksilme meydana geldiği. Üniversitenin ana kapısının giriş-
çıkış kayıtlarının İncelenmesinden de bu malzemelerin çıkışına rastlanmadığı, dolayısı İle söz
konusu İnşaatların teknik kontrolünü üstlenen ve söz konusu İnşaatlarda hakediş
düzenleyen ve Kontrol Amiri lnş.Çev.Yük.Müh.Recep DURMUŞ, Kontrol Şefi inş.Müh.ömer
YILDIZ, Kontrol Mühendisi lnş.Müh.Recep DOĞAN, İnş.Tekn-Aydın İÇİGEN ve Süha
KABA'nın söz konusu malzemelerin düzenli kontrolünün yapılmasında yetki ve sorumluluk
taşımaları nedeniyle, malzemelerin eksilmesinde İhmallerinin bulunduğu, 4483 sayılı Yasa
hükümleri uyarınca acılan soruşturma neticesinde anlaşılmış ve haklarında Samsun
Valiliğl'nin 28.02.2002 tarih ve 2002/19 sayılı kararıyla "Soruşturma İzni" verilmiştir. (Ek-S)

Bilgilerinize arz olunur. ( E k - 2 5 )

r-ı n- * j .. T^ Prof.Dr. Ferit BERNAY
Ek: Bir Adet Dosya R e k t ö r
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ilişikli Verile Emrinin;

Tarihi ftosu Fazlı Ödeme Tahakkuk Memuru Savman
31.12.200t 17504 898.665.747 Nazım Aikan Naci Günaydın

(Genel Sekreter) (Bütçe Dai. Bşk.)

Difer Sorumlular
Düzenleyenler:

Sedat Ş«n (İn?. Müh.)

Aydın Stnyünuz (Mak. Müh.)

Adnan Sah Saçkesen (HekL Müh.)

Reşat Ayyıldttfjnj. Müh.)

Sevdi Bahadır (Mimar)
Onaylayan:

Prof. Dr. Bedri Kaodaoir (Rektör Yardımcısı)

MADDE NO: 3

Yukarıda yevmiye tarih ve numarası yazılı verile emri ve eki hakediş raporlarının
incelenmesi sonucunda;

Necati Alkan inşaat Taahüt yükleniminde bulunan 620.000.000.000,-TL keşif bedelli,
"19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu İnşaatı İşi"nde;

12 aolu hakedişte 23.244/E poz no.lu alüminyum doğrama imalatı 7 adet kapı x 40kg
adet=28O kg olarak tam tutanağına bağlanıp hakedişe girmiş ve bedeli bu ağırlık üzerinden
ödenmiştir. Yapılan araştırma neticesinde bir adet kapının ağırlığının 40 kg/adet değil 16,5
kg/adet olduğunu kanaatine varılmıştır. Oysa bu hususun 24 nolu kesin hakedişte de
düzeltilmediği görülmüştür. Sözkonusu imâlatın yeniden araştırılarak yeni bir tutanakla
gerçek ağırlığının tespit edilmesi aksi halde aşağıda ayrıntısı gösterildiği üzere toplam
898.665.747,- liralık fazla ödemede bulunulması nedeninin açıklanması,

FAZLA ÖDEME TABLOSU

23.244/E pozundan ödenen =280.000x6.279.225=1.758.183.000
ödenmesi gereken » 16.5x7-115.5

115.5x6.279.225 = 725.250.487

Fazla ödeme • (1.758.183.000- 725-250.487) -,1.032.932.513,-TL

İhale İndirimi (% 26,27) -271.351.371.-TL.
= 761.581.142

KPV(%18).= 137.084.605
Fazla ödeme*- 898.665.747,- TL
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7. KOMİSYONUMUZ UZMANLARINCA YERİNDE YAPILAN İNCELEMEDE
TESBİT EDİLEN HUSUSLAR

Komisyonumuzca, evraklar üzerinde komisyon çalışma odalarında yapılan inceleme
haricinde, tesbit edilen teknik elemanlar aracılığı ile yerinde inceleme yapılması uygun görülmüş,
tesbit edilen teknik elemanların raporları aşağıda yer almıştır. Yerinde inceleme yapan teknik
elemanların yaptığı tesbitler ile komisyonumuzun çalışma odasında yapılan incelemede yapılan
tesbitler arasında ortak noktalar bulunmaktadır. Ancak her bir incelemenin ve raporun
bütünlüğünün bozulmaması bakımından, bu raporlar ayrı ayrı komisyon raporuna eklenmiştir.

Genel Rapor:
T.B.M.M. BAŞKANLIĞI

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi' nde Keyfi Yönetim, Kamu Kaynaklarının Amaç Dışı
Kullanımı ve Kadrolaşma İddialarının Araştırılarak Alınması Gereken önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonunuzun çalışmalarına yardımcı olmak üzere
Bayındırlık ve Iskan Bakanlığımızın 16.01.2006 gün ve 366 sayıb Olur'lan gereği yapılan
görevlendirme neticesinde, anılan Üniversitenin devam eden yatırımlarından aşağıda yazılı olan
işlerde, düzenlenen tutanak (EK-1) gereği heyetimiz üyelerince yapılan inceleme sonucu yapılan
tespit ve değerlendirmelerimiz aşağıda arz edilmiştir.

Söz konusu Üniversitenin yatırımları oldukça geniş bil yelpazede bulunmaktadır. 16-
23.Ocak 2006 tarihleri arasında bir kısım inşaatlarda yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan
tablo, maalesef inşaatlarda yeterli denetimin yapılmadığını, sözleşme ve şartname eki olan
hükümlerin yerine getirilmediği, ihale öncesi hazırlıkların yeterli olmadığı, özellikle 1/50
Uygulama Projelerinin hemen hemen hiçbir inşaatta olmadığı, mimari detay projelerinin
bulunmadığı, mahal listelerinin proje eki olarak yer almadığı, mevcut projelerinin hiçbirisinin proje
düzenleme usul ve esaslarına uygun olmadığı, onaylanmamış projelerin uygulandığı, özellikle
betonarme projelerinde sadece proje müellifinin imzası yetinildiği ve bu durumun beraberinde yapı
güvenliği açısında ciddi tehlikeleri beraberinde getirdiği, 01.01.2003 tarihinde uygulamaya giren
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğin hükümlerinin devam eden işlerde
ve yeni projelerde uygulanmadığı,yapım safhasında bu plansız ve projesiz işlerden dolayı günü
birlik kararların alınıp, keyfi uygulamaların yapıldığı, bu uygulamaların çoğu zaman kamu zararına
neden olduğu, özel fiyat uygulamasının çok sık kullanılır bir metot olarak uygulandığı, bu işlem
yapılırken de fahiş fiyatlar üzerinde fatura temin ederek, aynı idarenin yaptırdığı işlerde aynı
imalatlara farklı fiyatların uygulandığı, sözleşmelerin gereği olan ve Kontrol Örgütünce tutulması
gereken evrakların tutulmadığı, iş programlarının düzenli olarak uygulanmadığı, verilen tüm
sürelerin büyük bir kısmının yanlış olduğu, süre kararlarının usulüne uygun olmadığı gibi, bu
husustaki yasal mevzuata da uyulmadığı, ödenek aktarma işlemlerinin hiç yapılmadığı, yeni ödenek
dilimlerine uygun iş programlarının tanzim edilmediği, metrajların düzensiz olduğu, bir inşaat
içinde bir başka yerde yapılan imalatların bedellerinin ödendiği, fesih şartlan oluşan işlerin fesih
edilmesi gerekirken, yasal olmayan süre verilerek yüklenici firmaların kaynldığı, yasal olmakla
birlikte projeler arası ödenek aktarması yapılarak, cezalı çalışması gereken ve ödeneği zamanında
harcamayan Müteahhit firmaların taltif edilip, ertesi yılda fiyat farkı verilerek kamu zararına neden
olunduğu, yapılmadan bir kısım imalatların bedellerinin ödendiği, kamu menfaatini kollayacak
özellikle nakliyelerde DDY ile Karayolu ulaşım mukayesesinin yapılmadığı, sözleşmelerin 10/A
maddesinde ödenek dilimleri belirlenirken ihaleye çıkış şartlan değiştirilmekte ve bu durum büyük
yanlışlıklara ve özelliklede sürelerin tayininde ve ödeneklerin aktarılmasında hatalann yapılmasına
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yol açılmakta fakat yapılan bu hatalan maalesef ne sözleşmeyi vize eden Maliye Bakanlığı ve nede
sözleşmeyi tescil eden Sayıştay Başkanlığı farhna varamadığı gibi yıllardır bu Üniversiteyi
denetleyen denetim elemanlan tarafından da bu durum fark edilmeyip, yetkililerin uyanlmadığı ve
netice itibariyle Üniversitenin yatırımlarının ciddi bir denetime tabi tutulması gerektiği
kanaatindeyiz.

Yukarda belirlenen bu olumsuzluklar, kısa bir zaman dilimi içerisinde yapılan araştırma
sonucu ortaya çıkmış ve ortaya çıkan kamu zararı aşağıda belirtilmiş ve daha detaylı incelenmesi
halinde de bu fazla ödemelerinin artacağı kanaati hasıl olmuştur.

Ortaya çıkan fazla ödemeler;
1. Kardiyoloji Merkezi İnşaatında;
İnşaat İşlerinden 289.477. YTL (2.3.5) Rapor 1
Tesisat İşlerinden 35.743.YTL (2.3 ve 2.4 den) Rapor 2
2. Samsun Eğitim Fakültesi İnşaatında;
İnşaat İşlerinden dolayı: 26.826. YTL (1.3) Rapor 1
3.Rektörlük İnşaatında:
İnşaat İşlerinden 210.186. YTL (1.3 v31.4) Rapor 2

Sonuç olarak 562.232 YTL fazla ödeme söz konusu olup bu durumun ilgililerinden geri
tahsili ve kamu zararının önlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. 23.01.2005

Haluk GÜLHAN Yusuf YILDIZ Sedat KURNAZ Mustafa ŞENTÜRK
Teknik Uzman Teknik Uzman İnşaat Mühendisi Elektrik Mühendisi

EK: Raporlar ve ekleri
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RAPOR (1)

1. Samsun Eğitim Fakültesi 2.Blok İnşaatına ait dosya üzerinde ve mahallinde yapılan
araştırma sonucu kanaatlerimiz şu şekildedir.

1990H033630 (1994H033820) proje numarası ile 2.100.000. YTL üzerinden 18.07.2001
tarihinde 2886 Yasanın 35.a maddesine göre , Müteahhit Saba Yapı Mim. Müh. tnş. Turz. ve Tic.
Ltd. Şti. & H.Cahit Saydam Ortak Girişimine, % 29,55 tenzilatla ihale edilerek, 31.12.2004
tarihinde bitirilmek üzere 1.479.450. YTL. bedel üzerinden, 17/09/2001 tarih ve 18487 no ile
sözleşmesi akdedilen Samsun Eğitim Fakültesi 2.Blok İnşaatının Sayıştay Tescili 20/09/2001 gün
ve 1946-015066 no ile yapılıp, 21/09/2001 gün ve 41655 sayılı yazı ile bu tescilin tebliği yapılmış
ve 10.12.2001 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

1.1- Söz konusu işin 18.01.2006 tarihinde mahallen incelenmesi safhasında, 20.12.2005 gün
ve 3 nolu hakedişle bedeli ödenmiş olan E bloğa ait 16.002 poz numaralı 200 Dozlu Demirsiz
Betonun (33,565 m 3 ) yapılmadığı ve yine aynı bloğa aitl6.045/l poz numaralı temel betonlarının da
(206,53 m3) yapılmadan bedellerinin ödendiği ancak, inşaat mahalline gidildiği gün itibariyle
betonun bir kısmının dökülmeye başlanıldığı, beton numunesinin alınmadığının tespit edildiği,
kalan büyük bir kısmının ise ertesi gün devam edileceğinden, İl Bayındırlık ve İskan
Müdürlüğünden numune alınması konusunda şifahen uyarıldığı ve bu numunenin 19.01.2006 tarihi
itibariyle alınarak, durumun tescil edilmesi sağlanmış, ayrıca kullanılan malzemenin 16.045 poz
numaralı imalatın yapım şartlarına uygun olmadığı, istenilen dayanımı sağlayacak nispetler
dahilinde ve ağırlık esasına göre gronülometrik kum, çakıl veya kırma taş ile su ve çimentonun
beton tesisinde karıştırılarak imal edilen beton olmadığı, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce
alınan beton numunelerinin 28 günlük sonuçlarına göre gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, ayrıca
uygulanmakta olan projelerin hiç birisinde (EK-2) İdare olarak Rektörlük örgütünün incelemesi,
imza ve onayı olmadığı, müteahhidin hazırlattığı projeyi, İdarenin aynen uyguladığı, bu durumun
Kamu Yapılarının denetlenmesi ile ilgili ciddi endişeleri de beraberinde getirdiği, mutlak surette,
betonarme projelerinin incelenip, yeni uygulanmakta olan Afet Yönetmeliğine uygun olup olmadığı
tescil edildikten ve projeler yetkili Kurumlarca onandıktan sonra uygulamasının yapılması gerektiği
hususlarında Rektörlük Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığının uyarılması gerektiği
düşünülmektedir. Bu itibarla E Bloğa ait yapılmamış olan 16.002 poz nolu imalattan dolayı 33,565
* (67.35) = 2.260. YTL ve yine hakediş düzenleme tarihi itibariyle yapılmamış olan E Bloğa ait
temel betonundan dolayı da 206,53 • (98.69) = 20.382 YTL olmak üzere keşif bedeli üzerinden
toplam 22.642 YTL bedelin ilgili imalatlar yapılmadan ödendiği anlaşılmıştır.

1.2- Aynca; Rektörlük Makamının 25.12.2001 gün ve 1267 sayılı (EK-3) Onayları ile
kampus içerisindeki kazı işlerinde patlayıcı madde kullanılmadan kazı yapılması pozlarının
(15.014/4A, 15.018/4A, 15.014/5B, 15.O18/5B, 15.014/6C, 15.018/6C) uygulanması talimatı
verilmiş olup, bu talimatın haklılığını kabul etmiş olsak bile, pozların tayinini kabul etmek mümkün
olmayıp, çünkü, aynı imalatın yapıldığı ve sözleşmenin 2/D maddesinde eki olarak kabul edilmiş
olan Birim Fiyat Tariflerine göre "Patlayıcı madde kullanarak veya kullanmayarak" ifadesine
uygun ve daha düşük fiyatı olan pozların uygulanması mümkün iken, yapılan bu tercih ile, fazla
ödemeye sebebiyet verilip kamu zararına neden olunduğu düşünülmektedir. İşin Birinci keşfinde
olup, 3 nolu hakedişle ödemesi yapılan kazılara ait (15.001/1A, 15.006/1A, 15.006/2B, 15.010/2A)
poz numaralı imalatların ve 15.018/5B poz numaralı imalatın ise muadili olan bir poz olmadığından
(patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmayarak ifadesine uygun olan poz tarifi) ve klas
tutanağına (EK-4) uygun olduğundan herhangi bir usulsüzlüğün bulunmadığı ancak, Rektörlük
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Makamının onayı ile ödemesi yapılan kazılardan 15.014/4A, 15.014/5B, 15.018/4A pozlu
imalatlann yerine sırasıyla 15.014/1A, 15.014/2B ve 15.018/1A poz numaralı imalatların birim
fiyat tariflerinde "... zeminin patlayıcı madde kullanılarak veya kullanılmadan (15 ) deki
esaslar dahilinde kazılması, " ifadesi bulunduğundan dolayı, yapılan bu tercih sonrası her pozun
karşılığı olan imalat miktarları kadar fazla ödemeye sebebiyet verildiği anlaşılmıştır.

Buna göre, 15.014/1A yerine 15.014/4A ödenmesinden dolayı 1119,601 * (13,98-8,26) =
6.404. YTL, 15.014/2B yerine 15.014/5B ödenmesinden dolayı 1595,835 * (20,38 - 11,34) =
14.426.YTL, 15.018/1A yerine 15.018/4A ödenmesinden dolayı 373,201 * (18,83 - 10,69) =
3.038.YTL olmak üzere toplam 23.868. YTL keşif bedeli Özerinden fazla ödemeye sebebiyet
verildiği tespit edilmiştir.

1.3- Nakliye imalatlarına ait tutanak ve analizler hazırlanırken (EK-5), özellikle çimento ve
demir nakliyesi için diğer alternatif taşımalarla mukayesesi yapılmadığı ve dolayısıyla kamu yararı
ilkesinin gözetilmediği tespit edilmiş olup, bu inşaat için Karayolu ile ödemesi yapılan özellikle
demir nakliyesinin, Karabük - Samsun arası taşıması için alternatifi olan DDY ile taşınmasının
mukayese edilmesini ve buna göre ucuz olanın, yani kamu yararına olan ödemenin yapılması
hususunda ilgili kurumun uyarılması gerektiği düşünülmektedir.

Ortaya çıkan mükerrer ödeme ise 1.1 ve 1.2 den toplam 46.510 YTL olup, tenzilat ve KDV
dikkate alındığında; 46.510 • (1-.5112) * 1.18 = 26.826. YTL dır.

1.4- Anılan işe ait tasdikli ihzarat iş programına göre 2001 yılı içerisinde yapılacak ihzaratın
çok düşük miktarlarda olduğu, ancak Rektörlük Makamının 25.12.2001 tarih ve 1264 sayılı (EK-6)
Olurları ile BİGŞ' nin 8/D maddesinde belirtilen "Sözleşmesine göre ihzarat bedeli ödenen
malzeme yıllık iş programında olan iş kalemleri için o yıl yapılacak işe yeterli miktarda ihzar
edilecektir. Yılı ihtiyacından fazla ihzar edilmiş malzemenin fazla kısmının bedeli ödenmeyecektir.
Ancak ileriki yıllar için gerekli olan malzeme onaylı iş programına uygun olarak ve İdarenin yazılı
izni ile uygulama yılı ihtiyacından fazla miktarda ihzar edilebilir ve bedelleri ödenir..." hükmü
gereğince iş programı dilimleri değiştirilerek, 2001 yılında öngörülen miktarların çok üzerinde
malzeme ihzar edilmiş ve bedelleri ödenmiştir. Bu durum her ne kadar yasal mevzuata uygun ise
de, alışılagelen bir uygulama olmayıp, İdarelerin bu tür yetki kullanımları sonucu, imalat yapılması
engellenmekte ve dolayısıyla yılı içerisinde ödeneği kadar iş yapamayan yüklenicilerin ertesi yıl
cezalı çalışmalarının önüne geçilmekte ve dolayısıyla kamu yaran gözetilmemektedir.

1.5- Bu işe ait gönderilen ödenekler listede (EK-7) belirtilmiş olup, buna göre 2001 yılında
197.000. YTL ve 2005 yılında ise 1.253.000. YTL gönderilmiştir. İlgili sözleşmenin 10 maddesine
göre ödenek dilimleri;
2001 yılında 174.011.500.000.TL
2002 yılında 704.500.O0O.O00.TL
2003 yılında 352.250.000.000.TL
2004 yılında 248.688.500.000.TL

şeklinde olup, 1 nolu hakedişle gönderilen ödeneğin tamamı harcanmıştır. 2002 yılında
yeterli ödenek gönderilmediğinden ve 2003 ile 2004 yıllarında ise yatırım programından çıkarılıp,
2005 yılında bir başka proje numarası adı altında yatırım programına dahil edilen bu işe ait
Rektörlük Makamının 12.08.2005 gün ve 1087 sayılı Onayı (EK-8) ile verilen, hiçbir hesaba dayalı
olmayan ve yanlış bir süre kararına göre işin süresi 01.09.2008 tarihine uzatılmıştır. Yanlış olan bu
sürenin doğru olan hesabı aşağıda arz edilmiştir. Buna göre;
2001 yılında işin süresi yer tesliminin yapılması gereken tarih ile (26.09.2001) o yıl sonu arasındaki
(31.12.2005) süre olup, 96 gündür. 2001 yılı günlük harcama 174011500000 / 96 =1.812.619.792.
TL olup, 1 nolu hakedişle 2001 yılı ödeneğinin tamamı harcanmış olup, ödenek yokluğundan dolayı
harcanamayan ödeneğe (174011500000 - 134994689129) = (39.016.810.871. TL ) tekabül eden
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miktara karşılık gelen süre ise (39016810871 /1812619792) 22 gündür. Bu süre başlangıçtaki işin
bitim süresine ilave edileceğinden ve Samsun İl' inde çalışılamayan dönem atlanacağından işin
süresi ilk defa 06.Nisan.2005 tarihine uzatılması ve yeni ödenek dilimleri ise;

2001 yılında 134.994.689.129 TL
2002 yılında 704.500.000.000.TL
2003 yılında 352.250.000.000.TL
2004 yılında 248.688.500.000.TL
2005 yılında 39.016.810.871.TL

şeklinde revize edilmesi, bilahare 2002 yılı için günlük harcama 704500000000 / 290 =
2.429.310.344. TL ve harcanamayan ödeneğin 2005 yılındaki çalışılabilir süre kadar olan kısmını
(2429310344 * 268 gün) = 651.055.172.192 TL nin 2005 yılına, kalanın (704500000000 -
651055172192) = 53.444.827.808 ise 2006 yılına aktarılarak ikinci süre uzatımının ise
06.Nisan.2006 tarihine uzatılması ve yeni ödenek dilimlerinin ise;

2001 yılında 134.994.689.129 TL
2002 yılında Yok
2003 yılında 352.250.000.000.TL
2004 yılında 248.688.500.000.TL
2005 yılında 39.016.810.871.+ 651.055.172.192)= 690.071.983.063 TL
2006 yılında 53.444.827.808.TL
şeklinde revize edilmesi ve benzer hesap metodu ile 2003 yılı için günlük harcama 352250000000 /
290 = 1.214.655.172. ve harcanamayan ödeneğin 2006 yılındaki süre kadar olan kısmmı
(1214655172 * 268 gün) = 325.527.586.096. TL nin 2006 yılına, kalanın (352250000000 -
325527586096) = 26.722.413.904. TL ise 2007 yılına aktarılarak üçüncü süre uzatımının ise
06.Nisan.2007 tarihine uzatılması ve yeni ödenek dilimlerinin ise;

2001 yılında 134.994.689.129 TL
2002 yılında Yok
2003 yılında Yok
2004 yılında 248.688.500.000.TL
2005 yılında 690.071.983.063.TL
2006 yılında (53.444.827.808.+ 325.527.586.096)= 378.972.413.904. TL
2007 yılında 26.722.413.904.TL
şeklinde revize edilmesi ve yine 2004 yılı için günlük harcama 248688500000 / 290 = 857.546.551.
TL ve harcanamayan ödeneğin 2007 yılındaki süre kadar olan kısmını (857546551 * 268) =
229.822.475.668.TL 2007 yılına, kalanın (248688500000 - 229822475668) = 18.866.024.332.TL
ise 2008 yılına aktarılarak dördüncü süre uzatımının 06.Nisan.2008 tarihine uzatılması ve yeni
ödenek dilimlerinin

2001 yılında 134.994.689.129 TL
2002 yılında Yok
2003 yılında Yok
2004 yılında Yok
2005 yılında 690.071.983.063.TL
2006 yılında 378.972.413.904.TL
2007 yılında (26.722.413.904.+ 229.822.475.668)= 256.544.889.572. TL
2008 yılında 18.866.024.332.TL şeklinde revize edilmesi gerekmektedir.

2005 yılı içerisinde ödenen 2 ve 3 nolu hakedişlerle toplam harcanan ödenek miktarı
301.700. YTL olup, tdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alınan belgeye göre (EK-7) bu işin
2005 yılı ödeneği 1.253.000. YTL olup, bu ödeneğin tamamı harcanana kadar ilave süre
verilemeyeceği ve ilgili ödeneğin aktarılamayacağı aşikar olup, 2006 yılı içersinde (1253000 -
301700) = 951.300 YTL kadar 2005 yılı fiyatları ile harcandıktan sonra benzer usulle süre uzatımı
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verilip, ödenek aktarma işlemi yapılabileceği hususunda ilgililerin uyarılması gerektiği
kanaatindeyiz.

Ayrıca söz konusu işin, Rektörlük Makamının 25.06.2001 tarih ve 31526 sayılı onaylan ile
ihaleye çıkıştaki düzenlenen ihale şartnamesinin 17. cif maddesine göre (EK-20) sözleşme
ödenekleri

2001 yılı 247.000. YTL
2002 yılı 1.0O0.O0O.YTL
2003 yılı 500.000.YTL

2004 yılı 353.000.YTL
olduğu halde sözleşmenin 10/A maddesinde (EK-21)ödenek dilimleri;
2001 yılı 174.011,5 YTL
2002 yılı 704.500. YTL
2003 yılı 252.250. YTL
2004 yılı 248.688,5 YTL olarak düzenlenmiştir.
Bu durum yanlış olup, bu yanlışlık gerek Maliye Bakanlığının vizesinden ve gerekse

Sayıştay Başkanlığının 20/09/2001 gün ve 15066 sayılı yazısı (EK-22) ile yapılan tescil işleminde
gözden kaçmış ve geçen bu süreç içerisinde de maalesef bu duruma vakıf olunamamıştır. Bu yanlış
durumun Sayıştay Başkanlığından da görüş alınarak düzeltilmesi gerekmektedir.

2. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Merkezi İkmal İnşaatına ait dosyı-
Özerinde ve mahallinde yapılan araştırma sonucu kanaatlerimiz şu şekildedir.

2000100140 proje numarası ile 6.186.000. YTL üzerinden 25.12.2002 tarihinde 2886
Yasanın 35.a maddesine göre , Müteahhit Akyar İnşaat Taahhüt A.Ş' ye, % 51,12 tenzilatla ihale
edilerek, 31.12.2004 tarihinde bitirilmek üzere 3.023.716,8 YTL. bedel üzerinden, 20.01.2003 tarih
ve 965 no ile sözleşmesi akdedilen Kardiyoloji Merkezi İnşaatının Sayıştay Tescili 22.01.2003 gün
ve 221 -1407 no ile yapılıp, 07.02.2003 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

2.1- Rektörlük Makamının 02.12.2002 gün ve 51462 sayılı onayı ile ihaleye çıkılan bu işin
yıllara sari ödenek dilimleri;

2002 yılında 650.000. YTL
2003 yılında 2.000.000. YTL
2004 yılında 3.536.000. YTL

şeklinde belirlenmiştir. Bu ödenek dilimleri İhale Şartnamesinin 17. maddesinde de (EK-15) aynı
şekilde yer almış, ancak ihale yapıldıktan sonra düzenlenerek yine Rektörlük Makamının onaylan
ile yürürlüğe giren sözleşmenin 10/A maddesinde (EK-16) ödenek dilimleri;

2002 yılında 317.720. YTL
2003 yılında 977.600. YTL
2004 yılında 1.728.396,8 YTL

şeklinde düzenlenerek, son yıl ödeneği eksik bırakılarak, büyük bir yanlışlık yapılmıştır. Bu durum
maalesef Maliye Bakanlığının 31.12.2002 gün ve 41372 sayılı yazısı ile vize edildiği (EK-17) ve
yine Sayıştay Başkanlığının 22.01.2003 gün ve 252851/1407 sayılı yazısı ile (EK-18) tescil
edildiği halde anılan Kurumlar tarafından bu önemli yanlışlık düzeltilememiş, yine bu geçen süreç
içerisinde Sayıştay elemanlarınca denetlenen inşaattaki bu durum maalesef fark edilememiştir.

Hal böyle olunca, taraflarca imza altına alınmış olan sözleşmenin bu hükmünün tek yanlı
olarak değiştirilemeyeceği hükmünden hareket ederek, konunun öncelikle çözümüne yönelik nasıl
bir yol izleneceği hususunda Sayıştay Başkanlığından görüş istenilmesi ve alınacak bu görüşe göre
ödenek dilimlerinin Birinci keşfi ile uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu durum karşısında ödenek yokluğundan dolayı verilmiş olan süreler ile bu sürelere bağlı olarak
aktarılan ödenek dilimleri de bundan dolayı yanlış olacağından, ortaya çıkacak olan mükerrer fiyat
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farkı ödemelerinin düzeltilerek geri iadesinin sağlanması gerekmektedir. Mevcut duruma göre süre
uzatımı ve ödenek aktarma işlemleri şu şekilde olmaktadır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alınan belgeye göre (EK-19) 2003 yılında
gönderilen kesintili ödenek miktarı 1.500.000. YTL, harcanan ise 1.491.510. YTL, 2004 yılında
tahsis edilen ödenek miktarı 2.376.000. YTL olup, harcanan ise 2.375.615. YTL, 2005 yılında
gönderilen ödenek 2.955.000. YTL, harcanan ise 2.955.002. YTL dır. Görüldüğü üzere tahsis
edilen ödenek miktarların tamamı yıllan içerisinde harcanmış olup, ödenek yokluğundan dolayı
hatta ödenek üstü harcamalardan dolayı ilave süre hakkı elde edilmiş ve ödenek dilimlerinin revize
edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Buna göre;

İşin başlangıç ödenekleri düzeltilip, birinci keşiften eksik kalan kısım 2004 yılı ödeneğine
ilave edildiği taktirde, ayrıca Sayıştay Genel Kurulunun 09.01.1989 gün ve 20044 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 1988/3 Esas ve 4635/2 Karar numaralı Sayıştay Genel Kurulu Karan
gereğince yılın son aylannda veya ertesi yılda yer teslimi yapılan işlere verilecek süre ile ödenek
aktarma işlemlerine ilişkin kararına göre ve söz konusu işte de yer tesliminin ertesi yılda
(07.02.2003) yapılmış olmasından dolayı 2002 yılı ödeneğinin tamamının bir sonraki yılın
ödeneğine ilave edilmesi ve ihale tarihi 25.12.2002 ile o yıl sonu (31.12.2002) arasındaki 6 günün
de işi bitim tarihi olan 31.12.2004 tarihine ilave edilerek 21.03.2005 tarihi olarak yeni iş bitim
tarihinin belirlenmesi ve ödenek dilimlerinin de;

2002 Yılında Yok
2003 Yılında 1.295.320.YTL
2004 Yılında 4.890.680.YTL

şeklinde revize edilmesi gerekirdi.
Bilahare 2003 yılı sözleşme ödeneği 1.295.320 YTL olup günlük harcama 1295320 / 290 =

4466,62 YTL/gündür. Bu yıl içerisinde 5 nolu hakedişle birinci keşif bedeli üzerinden harcanan
miktar 2.013.216. YTL olup görüldüğü üzere ödenek üstü bir harcama söz konusudur. Dolayısıyla
iş bitim tarihi 21.03.2005 olarak sabit kalmakta ve yeni ödenek dilimleri ise;

2002 yılı Yok
2003 yıh 2.013.216.YTL
2004 yılı 4.172.784.YTL

olacak şekilde ikinci kez revize edilmesi gerekmektedir.
2004 yıh sözleşme ödeneği 4.172.784.YTL, günlük harcama 4172784 / 290 = 14388,91

YTL/gündür. Bu yıl içerisinde 13 nolu hakedişle birinci keşif bedeli üzerinden harcanan miktar
2.708.757.YTL olup, gönderilen ödeneğin tamamı harcandığı halde 2004 yılı sözleşme ödeneğinin
harcanma imkanı olmamış ve dolayısıyla hem ilave süre ve hem de yeni ödenek dilimlerinin
belirlenme zarureti ortaya çıkmıştır. Buna göre ödenek yokluğundan harcanamayan sözleşme
ödeneği (4172784 - 2708757 =) 1.464.027.YTL olup, buna tekabül eden süre ise (1464027 /
14388,91 =) 102 gün olup, yeni iş bitim tarihi 01.Temmuz.2005 ' ötelenmesi ve yeni ödenek
dilimleri ise;

2002 yıh Yok
2003 yıh. 2.013.216.YTL
2004 yıh 2.708.757.YTL
2005 yıh 1.464.027.YTL

olacak şekilde ikinci kez revize edilmesi gerekmektedir.
En son söz konusu işte %30 oranında ilave keşif artışı olduğundan, bu durum da göz önüne

alındığında, tüm sözleşme süresi çalışılabilir olan 580 gün olup, %30 a tekabül eden süre 580 *
0,30 = 174 günün de iş bitim tarihine ilave edilerek, 22.Aralık.2005 olarak belirlenmesi ve yeni
ödenek dilimleri ise

2002 yıh Yok
2003 yılı 2.013.216.YTL
2004 yıh 2.708.757.YTL
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2005 yılı 3.319.172. YTL
olması gerekmekte ve yine 2005 yılı ödeneğinin tamamı harcanmasına rağmen, sözleşme ödeneği
harcanamamasından dolayı bu usul ile süre verilmesi gerekmektedir. Verilen sürelerde izlenen yol
mevzuata uygun olmayıp, geriye dönük bu sürelerin düzeltilmesi ve bundan böyle bu usullere göre
süre verilip, ödenek aktarmalarının da bu usullere göre ita amirinin onayı alındıktan sonra
uygulama yapılması ve buna göre mükerrer fiyat farkı uygulamalarının önüne geçilmesi hususunda
ilgililerin uyarılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

2.2. Adı geçen ikmal inşaatında özellikle birinci kısım inşaatından sonra yapılan tadilat ve
revize imalatlara ilişkin 1/50 Mimari uygulama projeleri temin edilememiştir. Ayrıca yine bu
projelerin eki olan mahal listeleri ile detaylarda bulunmamaktadır. Tarafımıza tevdi edilen bu
hususlara ilişkin belgelerin hiç birisi Şartnamelerin öngördüğü bir projelendirme esası olmadığı
gibi, yüksek miktarlarda ödemeler yapılan bu işte, maalesef en küçük bir detayın bile mevzuata
uygun olmaması, yapılan imalatlarda keyfiliğe ve hatta maliyet artırıcı unsurlara vesile olunmuş, bu
itibarla da özellikle sözleşmenin eki olan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları olduğu
halde, bu fiyatların dışında çok afaki, ve çok da bilimsel olmayan özel fiyat analizlerinin
hazırlanarak imalat bedellerinin yüksek fiyatlarla ödenmesine göz yumularak kamu zararına neden
olunduğu kanaatine varılmıştır. Yapılmış olan özel fiyat analizlerinin hiç birisinde yapım şartlarının
olmaması ve yine oluşturulan bu fiyata ait tariflerin yapılmamış olması, yapılan imalatın, yüksek
fiyat üzerinden ödemesi yapılan imalatla aynı olup olmadığının tespitini zorlaştırmakta ve
dolayısıyla Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığının bu konulardaki ihmalini ortaya koymaktadır. Bu
nedenle, Üniversitenin yatırımlarının, uzun bir zaman diliminde detaylı incelenmesi halinde, yapım
işlerinde yetersiz olduğunu düşündüğümüz bu kurumun yapacağı kamu hizmetlerinde daha verimli
ve daha kamu yararını gözetir kararlar alıp ve bunları uygularken mevzuata uygun davranmaları
hususlarında uyarılmalarının gerekeceği düşünülmektedir.

Prestij binası olarak öngörülen bu inşaatta, uygulanan bu kadar çok Özel Fiyatlar, alelhesap
hazırlanmış olduğu gerçeği ile birlikte, keyfi uygulamaları da beraberinde getirmekte hatta
uygulama projelerinin hazırlanmaması, detayların bulunmaması, özel birim fiyatlarda tariflerin
olmayışı, bu keyfiliğe yasal zemin oluşturmakta, günübirlik kararlar ile maliyet artırıcı unsurlar
dikkate alınmadan, sözüm ona yapım işlerinin çözüldüğü sanılmaktadır. Bu kanıya varılmasının ana
sebeplerinden birisi, yukarda açıklananlar diğeri ise aşağıda arz edilen ve ekli listede belirtilen
(EK-23) fazla ödemelerdir. Bu durum beraberinde diğer özel fiyatlannda doğruluğunu tartışmaya
açmakta ve özellikle incelenemeyen diğer özel fiyatlarında gerçeği yansıtmadığı hususlarında ciddi
endişelerin olduğunu ve dolayısıyla daha detaylı bir inceleme yapmak için tüm bu özel fiyatların
Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenmesinde kamu
yaran adına büyük fayda olduğu düşünülmektedir.

2.3.Fazla ödemeye sebebiyet verilen Özel imalatlar sırasıyla şu şekildedir.

2.3.1- Laminant malzeme ile kaplı Ahşap imalatlara ait analizlerin içerisinde değişik
miktarlarda 03.588 poz numaralı Plastik Doğrama Atölyesi İmalatı karşılığı bir bedelin ilave
edildiği, bunun bir zorunluluk olmadığı gibi, piyasadan istenilen kalınlıkta (MDF,Çam,Yonga
Levha v.b) iki yüzü laminant kaplı malzemelerin daha ucuz yoldan temin edilebilmesi mümkün
iken, analizler içerisinde sanki pres işleminin şantiyede veya atölyede, plastik doğrama atölyesinde
yapılıyormuş gibi bu bedelin ilave edilmesi mümkün değildir. Çünkü ahşaba ilişkin bu işlemin
Plastik Doğrama Atölyesinde yapılması mümkün olmadığı gibi, bu işlemin yapıldığı malzemeyi
alıp işlemek mümkündür. Bu vesile ile;

1) Analiz 12- Laminant Kapı Yapılması (Odalarda) imalatına ait analiz içerisinde (EK-24)
03.588 rayiç numaralı Plastik doğrama atölye bedeli 2004 yılı birim fıyatlan 76,98 YTL olup 2005
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yılı katsayısı 1,116 ile çarpıldığında fazla ödenen 2005 yılı fiyatları ile 85,91 YTL olup toplam
miktara (378 m 2 ) uygulandığında 32.474. YTL fazla ödeme söz konusudur.

2) Analiz 13- Laminant Kapı Yapılması (WC lerde) imalatına ait analiz içerisinde (EK-24)
03.588 rayiç numaralı Plastik doğrama atölye bedeli 2004 yılı birim fiyatları 76,98 YTL olup 2005
yılı katsayısı 1,116 ile çarpıldığında fazla ödenen 2005 yılı fiyatları ile 85,91 YTL olup toplam
miktara (168 m 2 ) uygulandığında 14.433. YTL fazla ödeme söz konusudur.

Bu iki analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-25) ile uygulamaya
sokulmuştur.

3) Analiz-38 Laminant Tesisat Bacası Kapağı yapılması imalatına ait analiz içerisinde (EK-
26) 03.588 poz numaralı Plastik Doğrama Atölyesi bedeli 2004 yılı birim fiyatı ile 76,98 YTL olup,
2005 yılı katsayısı 1.116 ile çarpıldığında 85.91 YTL olup, toplam miktara (183 n?)
uygulandığında 15.721 YTL fazla ödeme söz konusudur.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-27) ile uygulamaya sokulmuştur.

4) Analiz-24 Lavabo Altı dolap yapılması imalatına ait analiz içerisinde (EK-28) 03.588
rayiç numaralı Plastik doğrama atölye bedeli 2004 yılı birim fiyatları ile 94.00 YTL olup 2005 yılı
katsayısı 1,116 ile çarpıldığında fazla ödenen 2005 yılı fiyatları ile 104,904 YTL olup toplam
miktara (112 m 2 ) uygulandığında 11.749. YTL fazla ödeme söz konusudur.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-27) ile uygulamaya sokulmuştur.

5) Analiz-36 Laminant kaplamalı Tezgah Üstü dolap yapılması imalatına ait analiz
içerisinde (EK-30) 03.588 rayiç numaralı Plastik doğrama atölye bedeli 2004 yılı birim fiyatları ile
81,85 YTL olup 2005 yılı katsayısı 1,116 ile çarpıldığında fazla ödenen 2005 yılı fiyatlan ile 91,35
YTL olup toplam miktara (65 m 2 ) uygulandığında 5.937 YTL fazla ödeme söz konusudur.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-31) ile uygulamaya sokulmuştur.

6) AnaIiz-37 Laminant kaplamalı Tezgah Altı dolap yapılması imalatına ait analiz içerisinde
(EK-30) 03.588 rayiç numaralı Plastik doğrama atölye bedeli 2004 yılı birim fiyatları ile 94,00
YTL olup 2005 yılı katsayısı 1,116 ile çarpıldığında fazla ödenen 2005 yılı fiyatlan ile 104,904
YTL olup toplam miktara (100 m 2 ) uygulandığında 10.490 YTL fazla ödeme söz konusudur.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-31) ile uygulamaya sokulmuştur.

7) Analiz-11 Laminant Camekanlı Kapı Yapılması imalatına ait analiz içerisinde (EK-32)
03.588 rayiç numaralı Plastik doğrama atölye bedeli 2004 yılı birim fiyatları ile 76,98 YTL olup
2005 yılı katsayısı 1,116 ile çarpıldığında fazla ödenen 2005 yılı fiyatlan ile 85,91 YTL olup,
toplam miktara (286 m 2 ) uygulandığında 24.570 YTL fazla ödeme söz konusudur.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurlan (EK-33) ile uygulamaya sokulmuştur.

8) Analiz-49 Laminant çekmeceli banko imalatına ait analiz içerisinde (EK-34) 03.588 rayiç
numaralı Plastik doğrama atölye bedeli 2005 yılı birim fiyatlan ile 119,06 YTL olup 2005 yılı
katsayısı 1 kabul edilerek fazla ödenen 2005 yılı fiyatlan ile, toplam miktara (16 m )
uygulandığında 1.905 YTL fazla ödeme söz konusudur.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurlan (EK-35) ile uygulamaya sokulmuştur.

9) Analiz-50 Laminant Denizlik yapılması imalatına ait analiz içerisinde (EK-34) 03.588
rayiç numaralı Plastik doğrama atölye bedeli 2005 yılı birim fiyatlan ile 30,79 YTL olup 2005 yılı
katsayısı 1 kabul edilerek fazla ödenen 2005 yılı fiyatlan ile, toplam miktara (182 m )
uygulandığında 5.604 YTL fazla ödeme söz konusudur.
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Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-35) ile uygulamaya sokulmuştur.

2.3.2. Laminant malzeme ile kaplı Ahşap imalatlara ait analizlerin içerisinde değişik
miktarlarda Urgan.Ambalaj kağıdı bandı gibi imalatların yer aldığı hatta bu ambalajlama için
işçilik ödendiği görülmüş olup, bütün bunlar inşaat mahallinde ödenmesi gereken bu imalat için
birer mükerrer ödeme olduğundan, meydana gelen fazla ödemelerin 2005 yılı fıyatlan ile geri
alınması gerekmektedir. Bu uygulama tüm laminant kaplamalı imalatlarda yapılmış olup buna esas
fazla ödemeler aşağıda hesap edilmiştir.

1) Analiz 12- Laminant Kapı Yapılması (Odalarda) imalatına ait analiz içerisinde (EK-24)
söz konusu olan fazla malzemelerin (urgan ve ambalaj kağıdı bandı vs) 2004 yılı fıyatlan ile tutarı
1,827 YTL ve 2005 yılı katsayısı 1,116 ile çarpıldığında fazla ödenen 2005 yılı fiyatları ile 2,04
YTL olup toplam miktara (378 m 2 ) uygulandığında 771. YTL fazla ödeme söz konusudur.

2) Analiz 13- Laminant Kapı Yapılması (WC lerde) imalatına ait analiz içerisinde (EK-24)
söz konusu olan fazla malzemelerin (urgan ve ambalaj kağıdı bandı vs) 2004 yılı fıyatlan ile tutan
1,827 YTL ve 2005 yılı katsayısı 1,116 ile çarpıldığında fazla ödenen 2005 yılı fıyatlan ile 2,04
YTL olup toplam miktara (168 m 2 ) uygulandığında 343. YTL fazla ödeme söz konusudur.

Bu iki analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-25) ile uygulamaya
sokulmuştur.

3) Analiz-38 Laminant Tesisat Bacası Kapağı yapılması imalatına ait analiz içerisinde (EK-
26) söz konusu olan fazla malzemelerin (urgan ve ambalaj kağıdı bandı vs) 2004 yılı fiyatları ile
tutan 1,827 YTL ve 2005 yılı katsayısı 1,116 ile çarpıldığında fazla ödenen 2005 yılı fiyatları ile
2,04 YTL olup toplam miktara (183 m 2 ) uygulandığında 373. YTL fazla ödeme söz konusudur.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurlan (EK-27) ile uygulamaya sokulmuştur.

4) Analiz-24 Lavabo Altı dolap yapılması imalatına ait analiz içerisinde (EK-28) Fatura
üzerinden 20 mm MDF 2004 yılı fiyatı olarak 11. YTL alınmış ve 3,13, m 2 kullanılmıştır. Ancak
mahallinde yapılan incelemede MDF yerine 04.743/07 poz nolu 19 mm yonga levha kullanılmıştır.
Bunun 2004 yılı fiyatı 3,89 YTL olup, aynı miktara uygulandığında 12,18 YTL olmakta, MDF
tutan olan 34,43 den çıkanldığmda ise 2004 yılı fiyatı 22,25 YTL olarak bulunmaktadır. Bu fiyatın
2005 yılı katsayısı (1.116) ile değerlendirildiğinde 24,83 YTL olmakta ve toplam miktara
uygulandığında ise 759 YTL fazla ödeme söz konusu olmaktadır.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-27) ile uygulamaya sokulmuştur.

5) Analiz-36 Laminant kaplamalı Tezgah Üstü dolap yapılması imalatına ait analiz
içerisinde (EK-30) söz konusu olan fazla malzemelerin (urgan ve ambalaj kağıdı, bandı ve işçi vs)
2004 yılı fıyatlan ile tutan 10,47 YTL ve 2005 yılı katsayısı 1,116 ile çarpıldığında fazla ödenen
2005 yılı fiyatları ile 11,68 YTL olup toplam miktara (65 m 2 ) uygulandığında 759. YTL fazla
ödeme söz konusudur.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurlan (EK-31) ile uygulamaya sokulmuştur.

6) Analiz-37 Laminant kaplamalı Tezgah Altı dolap yapılması imalatına ait analiz içerisinde
(EK-30) söz konusu olan fazla malzemelerin (urgan ve ambalaj kağıdı, bandı ve işçi vs) 2004 yılı
fıyatlan ile tutan 10,47 YTL ve 2005 yılı katsayısı 1,116 ile çarpıldığında fazla ödenen 2005 yılı
fıyatlan ile 11,68 YTL olup toplam miktara (100 m 2 ) uygulandığında 1.168. YTL fazla ödeme söz
konusudur.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurlan (EK-31) ile uygulamaya sokulmuştur.
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7) Analiz-11 Laminant Camekanlı Kapı Yapılması imalatına ait analiz içerisinde (EK-32)
söz konusu olan fazla malzemelerin (urgan ve ambalaj kağıdı bandı vs) 2004 yılı fiyatları ile tutan
1,827 YTL ve 2005 yılı katsayısı 1,116 ile çarpıldığında fazla ödenen 2005 yılı fiyatları ile 2,04
YTL olup toplam miktara (286 m 2 ) uygulandığında 583. YTL fazla ödeme söz konusudur.

Bu iki analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-33) ile uygulamaya
sokulmuştur.

8) Analiz-49 Laminant çekmeceli banko imalatına ait analiz içerisinde (EK-34)
ambalajlama ve malzeme ve işçiliği karşılığı 2005 yılı fiyatı ile 7,84YTL ödenmiş olup, tüm imalat
miktarına (16 m 2) uygulandığında 125 YTL fazla ödeme olduğu tespit edilmiştir.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-3S) ile uygulamaya sokulmuştur.

9) Analiz-50 Laminant Denizlik yapılması imalatına ait analiz içerisinde (EK-34)
ambalajlama ve işçiliği karşılığı 2005 yılı fiyatı ile 0,43 YTL ödenmiş olup, tüm imalat miktarına
(182 m ) uygulandığında 78 YTL fazla ödeme olduğu tespit edilmiştir.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-35) ile uygulamaya sokulmuştur.

2.3.3. Bu başlık altında incelenen imalatların fiyatlarının belirlenmesinde uygulanan metot,
BİGŞ nin 20. maddesine göre fatura üzerinden ödenen imalatlardır. Burada uygulanan sistem
genelde aynı firmadan alınmış olan faturaların ilgili Ticaret ve Sanayi Odasınca tasdik edilmesi
veya İdarece istenilen bir malzemeye ait fiyatın yine aynı oda tarafından fiyatlandınlması
sonucudur. Ancak 2002 veya 2003 yılında alınan bu fiyatlar genelde 2005 veya 2006 yılında alınan
fiyatların bile çok ilerisinde olmakta ve dolayısıyla çok ciddi bir fazla ödeme ortaya çıkmaktadır.
Buna İdare olarak bilerek veya bilmeyerek alet olunduğu ve %50 nin üzerindeki tenzilat oranı bu
yolla bir miktar aşağılara çekilmektedir.

Faturaların fazla olduğu imalatlar aşağıda çıkarılmıştır. Burada somut belgeye dayalı olanlar
irdelenmiş, ancak incelenemeyen diğer imalatlarla ilgili çok ciddi mükerrerliklerin veya fazla
ödemelerin olduğunu söylemek mümkündür.

1) Analiz-4 Taş Yünü Asma Tavan imalatının 2004 yılı analizinde (EK-36) 04.714/A rayiç
nolu Taşıyıcı metal profil kullanılmıştır. Tamamıyla gereksiz olan bu imalat hem pahalı olup ve
hem de çok hafif olan taş yününü taşımak için çok gereksiz bir imalattır. Bu nedenle Bayındırlık
Bakanlığının (EK-37) analizinde 04.714 poz nolu Taşıyıcı Profil m2 de 0,300 kg olacak şekilde
kullanılması öngörülmüştür. Bu nedenle ödemeye esas olan analizdeki miktar 1,05 m2 * 5,5 = 5,775
YTL 2004 fiyatım 2005 yılma (1.116) katsayı ile çevirdiğimizde 6,45 YTL den, (EK-37) analizdeki
imalatın 04.714 poz nolu Taşıyıcı Profilin miktarını (0,3003 Kg) 2005 yılı fiyatı olan 5,19 ile
değerlendirdiğimizde ortaya çıkan 1,56 YTL sonucu çıkardığımızda, m 2 deki fazla ödeme olan 4,89
YTL lik bir fazlalığın olduğu, bunu da tüm imalat miktarında (7971 m 2 )değerlendirdiğimizde
38.978 YTL fazla ödeme olduğu anlaşılmıştır.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-35) ile uygulamaya sokulmuştur.

2) Analiz-15 Selülozik Boya Yapılması; Bu imalatın yapılması ile ilgili en küçük bir detay
olmadığı gibi tamamen keyfi uygulama ile yapılan bu imalata ait 2003 yılı analizine (EK-32) esas
miktarlar ile selülozik boya ve astar fiyatı aynı fatura değeri üzerinden (EK-38) 9,75 YTL/ Kg
üzerinden dikkate alınarak 2003 yılı fiyatı ile toplam 3,90 YTL bulunmuştur. Bu fiyatı 2005 yılına
(1.295) katsayısı ile çevirdiğimizde 5,05 YTL/Kg olmaktadır. Halbuki İnternetten yapılan kısa bir
araştırma sonucu fiyatı üstelikte perakende alınan ve ekte sunulan belgeye (EK-39) göre ortalama
Selülozik boya 2006 yılı 6,12, astar ise 4,05 YTL/Kg olarak belirlenmiş ve aynı analiz miktarlarına
göre hesap edildiğinde toplam 2,26 YTL bulunmuştur. Dolayısıyla 5,05 -2,26 = 2,79 YTL fiyatı
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tüm imalat miktarına (125 m2) uygulandığında toplam 349. YTL fazla ödeme olduğu ortaya
çıkmaktadır.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-33) ile uygulamaya sokulmuştur.

3) Analiz-19 60*60*1,2 Koyu Renk Granit Seramik Döşeme Kaplaması imalatı da yine çok
yüksek bir fatura bedeli (EK-40) üzerinden ödeme yoluna gidilmiştir. 2003 yılı fiyatlarına göre
hazırlanan analizden (EK-41) hareket ederek 140. YTL olan fiyatı (1.295) katsayı ile çarparak 2005
yılı fiyatı 181,30 YTL bulunmuştur. Samsun İl'inde yapılan kısa bir araştırma sonucu elde edilen
fiyat listesine göre (EK-42) söz konusu malzemenin bedelinin 75 YTL/m2 olduğu dolayısıyla bu
iki fiyat arasındaki farkın (181,30 - 75,0 =) 106,30 YTL nin tüm imalat miktarına (300 m2)
uygulandığında, 31.890 YTL fazla ödeme olduğu tespit edilmiştir.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-29) ile uygulamaya sokulmuştur.

4) Analiz-2 60*60*1,2 Açık Renk Granit Seramik Döşeme Kaplaması imalatı da yine çok
yüksek bir fatura bedeli (EK-40) üzerinden ödeme yoluna gidilmiştir. 2002 yılı fiyatlarına göre
hazırlanan analizden (EK-43) hareket ederek 61,5 YTL olan fiyatı (1.685) katsayı ile çarparak 2005
yılı fiyatı 103,63 YTL bulunmuştur. Samsun tl'inde yapılan kısa bir araştırma sonucu elde edilen
fiyat listesine göre (EK-42) söz konusu malzemenin bedelinin 35,75 YTL/m2 olduğu dolayısıyla
bu iki fiyat arasındaki farkın (103,63 - 35,75 =) 67,88 YTL nin tüm imalat miktarına (2882 m2)
uygulandığında, 195.630 YTL fazla ödeme olduğu tespit edilmiştir.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-44) ile uygulamaya sokulmuştur.

5) Analiz-20 Polikarbon Çatı Kaplama yapılması imalatına ait fatura bedelinin yine çok
yüksek bir fatura bedelinden (EK-45) üzerinden ödeme yoluna gidilmiştir. 2003 yılı fiyatlarına göre
hazırlanan analizden (EK-41) hareket ederek her türlü malzeme ve işçilik dahil fiyatın 141,87 YTL
olan fiyatı (1.295) katsayı ile çarparak 2005 yılı fiyatı 183,72 YTL bulunmuştur. Halbuki aynı
kurumun aynı yerde yaptırdığı Rektörlük Binası inşaatında kullanılan analiz, tutanak (EK-46) ve
eki olan Fatura incelendiğinde; Polikarbon levhaların yanında montaj için gerekli her türlü
alüminyum profiller,EPDM contalar, zayiat nakliye, iskele, yükleme ve boşaltma dahil yapım işine
ait olan ve m 2 fiyatı 2005 yılı için 110 YTL olan aynı tür imalata ait faturanın göz ardı edildiği ve
daha fazla bedel ödendiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu iki fiyat arasındaki farkın (183,72 - 110,00
=) 73,72 YTL nin tüm imalat miktarına (65 m2) uygulandığında, 4.792 YTL fazla ödeme olduğu
tespit edilmiştir.

Bu analizin tutanağı Rektörlük Makamının Olurları (EK-29) ile uygulamaya sokulmuştur.

2.3.4. Buraya kadar incelenmiş ve ciddi fazla ödemelerin tespit edilmiş olması, diğer özel
fiyatlara ait imalatların araştırılmasını zorunlu kılmakta ve özellikle çok yüksek fiyatları olan PVC
köşe koruyucu yapılması, PVC çarpma bandı yapılması, kompozit cephe kaplaması yapılması,
Seramik Bordur yapılması, Alüminyum Merdiven korkuluk yapılması, Granit Merdiven basamağı
yapılması, Alçıpan asma tavan ve Bölme duvar yapılması, akrilik lavabo yapılması, 4+20+4 Jaluzili
çift cam yapılması, 60*120 Granit ankrajlı cephe kaplaması yapılması, kompozit pencere sövesi(49
cm) ve kompozit pencere sövesi (m2), alüminyum kapı kolu yapılması, alüminyum fınn boyalı
köşe çıtası yapılması imalatlanna özel fiyatların ve bu fiyatlara esas olan faturalann çok ciddi ve
geniş bir zaman diliminde ayrıca incelenmesinde fayda mülahaza edildiği ve ayrıca 21.066,
23.086/1, 23.152, 23.167, 23.241, 23.242/2, 23.242/3, 23.243/1B, 23.244/E, 23.244/F, 25.116/A5,
25.116/A6, 25.116/A9 poz numaralı imalatların metraj ve proje bazında yerinde yapılan imalatlarla
karşılaştırılarak ayrıca incelenmesi ve birim fiyat tarifleri gereği istenilen tartıya esas metraj ve
kullanılan malzemelerin TSE' ye uygunluklarının denetlenmesi açısından değerlendirilmesi
gerektiği kanaatindeyim.
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Bu inşaattaki usulsüzlükler ve yanlışlıklar ile fazla ödemelerden hareket ederek diğer bir çok
yapım işlerinin de bu ve benzeri eksikliklerden kaynaklanan olumsuzluklara sahip olabileceği
düşünce ve kanaatinde olduğumuzun bilinmesinde fayda vardır.

2.3.5. Sonuç olarak kamunun zararına neden olunan fazla Ödemeler; 2.3.1, 2.3.2 ve
233 başlıklarda incelenen fazla ödemelerin toplam tutarı 401.505. YTL olup bu analiz
fiyatlarına % 25 Müt. Kan ilave edildiğinde 501.881 YTL olup tenzilat düşüp KDV ilave
edildiğinde borç tutan 501.881 * (1- 0.5112) * 1,18 = 289.477. YTL dir.

3. 1988H032080 proje numarası ile 25.000. YTL üzerinden 04.11.1993 tarihinde 2886
Yasanın 35.a maddesine göre , Müteahhit Hayrettin Küçük'e , % 34,75 tenzilatla ihale edilerek,
31.12.1995 tarihinde bitirilmek üzere, 04.01.1994 tarihinde sözleşmesi akdedilen Ziraat Fakültesi
A,B,E,G blokları İnşaatının Sayıştay Tescili 14.01.1994 tarihinde yapılmış ve 04.02.1994 tarihinde
yer teslimi yapılmıştır.

Bu inşaatta oldukça fazla özel fiyatlar olmasına rağmen maalesef zaman darlığı nedeniyle
diğer bir çok inşaatta olduğu bu inşaatta da yeterli düzeyde araştırma imkanı olmamıştır. Ancak
söz konusu inşaata ait İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alınan belgeye göre (EK-47) 2000
yılında tahsis edilen 74.000 YTL ödeneğin 49.000 YTL si ve 2001 yılında tahsis edilen 197.000
YTL ödeneğin ise 187.000 YTL si özellikle de yılın son aylarında başka projeler aktarılmıştır.

Rektörlük Makamının yetkili kuruluşlardan gerekli izinler alındıktan sonra bu transfer
işlemini yapmaları yasal olmakla birlikte, yapım sektöründe zamanında ödeneğini harcamayan
yüklenicilerin bu davranış ile taltif edildikleri gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Çünkü müteahhit
firma her ne sebeple olursa olsun yılı içersinde tahsis edilen ödeneğin tamamını harcamakla
mükelleftir. Aksi taktirde ertesi yılda bir önceki yılın fiyattan ile harcanamayan ödenek kadar<iş
yapma zorunluluğu vardır. İşte bu noktada Rektörlük Makamının belki de ödeneği tenkis edilmesin
zihniyetinden kaynaklanan masumane bir davranışı ile, 2000 yılında 49.000 YTL ödeneğini
harcayamayan bu müteahhide bir sonraki yılda, hatta bir sonraki yılda da ödeneğin tamamı 187.000
YTL başka projeler aktarılarak % 34,75 tenzilatla iş yapan bu müteahhidin ertesi yıllarda fiyat farkı
almasının önü açılmıştır. Bu itibarla kamunun ciddi şekilde zarara uğratılmasına göz yumulmuştur.
Her ne kadar Yönetimin; ödeneğin başka projeler aktarılmasının kamu zararına neden olmadığı ve
tenkis edilmesinin önüne geçildiği şeklinde bir gerekçesi olsa bile, kamu kaynaklarının
kullanılmasında keyfiliğin yeri olmadığı gibi, gönderilen ödeneğin harcanamaması durumunda
başka projeye aktarma yaparken, ilgili müteahhidin de bir şekilde en azından fesih işlemi yapılarak
cezalandırılması gerekirdi.

Bu konuda Rektörlük Makamının 16.08.2000 gün ve 537 sayılı (EK-48) 29.09.2000 gün ve
647 sayılı (EK-49), 30.10.2000 gün ve 722 sayılı (EK-50), 15.03.2001 gün ve 243 sayılı (EK-51),
yazıları ile defalarca çalışmayan ve zamanında ödeneğini harcamayan yüklenici firma uyarılmış
fakat her nedense 2886 sayılı yasanın 62 maddesi gereği olan noter ihtarnamesi çekip akabinde de
fesih işlemini yapmayarak, suç işlenilmiştir. Bununla da yetinilmeyip, 15.03.2000 tarih ve 48 nolu
hak edişin (EK-52) ödendiği tarihten, en son 16.12.2002 gün ve 49A nolu hakedişin ödendiği tarihe
kadar gelen ödeneklerin hemen hemen tamamı başka projeler aktarılmış ve daha da önemlisi
Rektörlük Makamının 27.12.2002 gün ve 1537 sayılı Süre Uzatım Karan (EK-54) ile ilave süre
verilerek kullanılamayan ödeneklerin aktarılmasına ve bundan sonra yapılacak ödemelerde fiyat
farkının verilemesine olanak sağlanmıştır. Bu nedenle verilmiş olan bu sürenin derhal iptali ve fesih
sürecine girmiş olan bu işin fesih işlemlerini başlatmayarak, yasal olmayan yollardan süre verilerek
yüklenici firmanın lehine ve kamunun zararına yol açacak işlem tesis eden yetkililer hakkında yasal
gereğinin yapılmasının uygun olacağı dusunulmektedir23.01.2005

Teknik Uzman
Haluk GÜLHAN

tnş .Müh.
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RAPOR (2)

%16.16 tenzilatla21.000.000.000.tl l.keşif bedeli üzerinden ihale edilerek

17.606.400.000.tl ihale bedeli ile Müteahhit Necati ALKAN'a ihale edilen ve

21.11.1994 tarihinde sözleşmeye bağlanan Boyabat Meslek Yüksek Okulu inşaatının dosyasının

incelenmesi neticesinde aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir.

A) Yapı İşleri Genel Şartnamesinin 7.maddesi gereği yıllık fiyat farkları ile birlikte hakediş tutarları

için inşaatın teminat süresi boyunca işin müteahhidince verilmesi gerekli olan AU-Risk

sigortalarının incelenmesi neticesinde yalnızca American Home Sig.A.Ş'ne ait 363554 seri nolu

15.12.1994-15.12.1997 tarihleri arasını kapsayan 32.000.000.000.tl sigorta bedelli poliçenin orjinali

bulunmaktadır.

Bunun dışında Koç Allianz Sigortanın 04.04.2001-18.07.2002 arasını kapsayan 6837-00-M-

515880 poliçe nolu 17.606.400.000.ti bedelli poliçesinin fotokopisi,

Koç Allianz Sigortanın 31.10.2002-31.10.2003 arasını kapsayan 6837-00-M-516502 poliçe nolu

17.606.400.000.tl bedelli poliçesinin fotokopisi,

Aksigortanın 21.10.2004-21.10.2005 arasını kapsayan 7360-m-29 poliçe nolu 300.000.000.000.tl

bedelli poliçesinin fotokopisi bulunmaktadır. Bu 3 adet poliçenin orjinalleri bulunamamıştır.(EK-

2)

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2.000.000.000

7.000.000.000

19.000.000.000

30.000.000.000

29.000.000.000

74.000.000.000

99.000.000.000

300.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

482.000.000.000
1.044.000.000.000

Yukarıdaki ödenek dilimlerine(ekteki 19 Mayıs Üniversitesi idari ve Mali İşler Daire

Başkanı imzalı yazısı)karşılık gelmesi gereken AH Risk sigorta bedelleri incelendiğinde 1998-1999-

2000 yıllarına ait (30.000-29.000.ve74.000YTL) bedelli sigorta poliçeleri ise dosyasında

bulunamamıştır. Ayrıca 2001-2002-2005 yıllarına ait sigorta poliçelerinin sigorta bedelleri

yetersizdir.son hakedişe kadar 1.044.000.000.000.TL olması gereken ali risk sigorta poliçeleri

yerine (32.000.000.000. + 17.606.400.000 + 17.606.400.000. + 300.000.000.000.)

367.212.800.000. TL bedelli sigorta poliçeleri verilmiş toplamda 676.787.200.000. TL'lik All-

Risk sigorta poliçesinin noksan olduğu tespitine varılmıştır.
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B) Yapı işleri Genel şartnamesinin 2O.maddesi uyarınca fiyatları belli olmayanişler
için Boyabat Meslek Yüksek Okulu inşaatında yapılan

FAl,FA2,FA3,FA4,FA5>FA6,FA7>FA8,FA9,FA10 ve FA11 poz nolu imalatların
incelenmesi neticesinde
a) Yukarıda poz nolan belirtilen faturaya esas tüm imalatların 3 ayrı firmadan 3 ayn

proforma fatura alınıp en uygun olanının Ticaret ve Sanayi Odasınca tasdik
olunmasından sonra yapılacak analiz ve fiyat tutanağına müteakiben yapılacak imalatlar
için yalnız 1 er adet fatura alınarak ödeme yapıldığı tespit olunmuştur.

b) FA7 poz nolu Anfı sırası ve mekanizma koltuğu yapılmasına ilişkin faturalar Ticaret ve
Sanayi Odasına tasdik ettirilmeden ekdeki (EK-1) faturalardan anlaşılacağı üzere imalat
yaptırılarak ödeme yapıldığı tespit olunmuştur. Bu nedenle Yapı işleri Genel
Şartnamesinin 20.maddesinde öngörülen fiyatları belli olmayan işler için uyulması
gerekli şartlar yerine getirilmediği tespit olunmuştur.

c) FA2 poz no lu Polikarbon Aydınlatma yapılması işi için 28/11/2004 tarihinde ödeme
yapılmış ancak ödeme yapıldıktan sonra 07/12/2004 tarih 1925 sayılı yazı ile Samsun
Ticaret ve Sanayi Odasına müracaat edilip 08/12/2004 sayı 12756 sayılı yazı ile cevap
alınarak analiz yapıldığı tespit olunmuştur. Bu nedenle Yapı İşleri Genel Şartnamesinin
20.maddesinde öngörülen fiyatları belli olmayan işler için uyulması gerekli şartlar
yerine getirilmediği tespit olunmuştur. (EK-3)

d) FA1,FA3,FA4,FA5,FA6,FA9,FA1O ve FAİI poz nolu imalatların incelenmesi
neticesinde;

Faturaların esas alındığı imalatların yapımında hiçbir proje, kroki, detay ve yapım
koşullarını belirten tanımların ve gerekli belgelerin olmadığı görülmüştür.

C) Boyabat Meslek Yüksek okulu İnşaatı için gerekli enerjiyi temin etmek üzere
Enerji Nakil Hattı ve Güç Trafosu projesinin çizilip TEDAŞ tarafından
onaylanmasından sonra imalata geçilmesi gerekirken söz konusu trafo ve
enerji hattı projeleri onaylanmadan hakedişe konulduğu tespit olunmuştur.(EK4)

D) Boyabat Meslek Yüksek okulu İnşaatı %30 mukayeseli keşif özeti 29.11.2004
tarih 894 sayılı makam oluru ile alınmış ancak söz konusu %30 artışına sebebiyet
veren artışlara ilişkin gerekçe raporunun hazırlanmadığı tespit olunmuştur.

EK-1 -Bahar Pen'e ait 18/05/2005 tarih 762 nolu fatura
-Duygu nadeni eşyaya ait 20/05/2005 tarih 148931 nolu fatura
-Ak mutfağa ait 20/05/2005 tarih 48449 nolu fatura
-Anfı koltuğu analizi
-26/12/2005 tarih 44 nolu hakediş sayfası

EK-2 -19 Mayıs Üniversitesi idari ve Mali işler Daire Başkanlığının ödenek yazısı.
-22/10/2004 tarihli aksigorta poliçesi
-30/12/2002 tarihli koç allianz sigorta poliçesi
-15/12/1994 tarihli american home sigorta poliçesi
-04/04/2001 tarihli koç allianz sigorta poliçesi

EK-3 -Samsun ticaret ve sanayi odasının 12756 sayılı yazısı
-37 nolu hakedişin kontrol sayfası
-37 nolu hakedişin 1.sayfası
-28/11/2004 tarih 37 nolu hakediş iç sayfası
-Fiyat analiz sayfası

EK-4 -Boyabat Meslek Yüksek Okulunun 05/12/2005 tarih 43 nolu hakedişi. 23/01/2006

Mustafa ŞENTORK
Kombyon Uzmanı
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RAPOR (3)

1. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksek Okulu İnşaatına ait dosya üzerinde
ve mahallinde yapılan araştırma sonucu kanaatlerimiz şu şekildedir.

94H033850 proje numarası ile 21.000.000.000. TL üzerinden 25.10.1994 tarihinde 2886
Yasanın 35.a maddesine göre , Müteahhit Nusrettin SÜLEYMANOĞLU' na, % 17,10 tenzilatla
ihale edilerek, 31.12.1996 tarihinde bitirilmek üzere 17.409.000.000. TL. bedel üzerinden,
24/11/1994 tarih ve 33723 no ile sözleşmesi akdedilen Havza Meslek Yüksek Okulu İnşaatının
Sayıştay Tescili 02/12/1994 gün ve 004395-015047 no ile yapılıp, 26.12.1994 tarihinde yer teslimi
yapılmıştır.

1.1- Bu işe ait gönderilen ödenekler listede (EK-1) belirtilmiş olup, buna göre 1994 yılında
5.000.000.000 TL gönderilip 1.000.000.000.TL düşülerek 4.000.000.000.TL ( ödeneğin
düşülmesi veya başka bir projeye aktarılması her ne kadar yasal mevzuata uygun ise de, İdarelerin
bu tür yetki kullanımları sonucu, imalat yapılması engellenmekte ve dolayısıyla yılı içerisinde
ödeneği kadar iş yapamayan yüklenicilerin lehine durumlar ortaya çıkabilmektedir, ayrıca işin
planlanan sürede bitirilmesi geciktirilmekte dolayısıyla kamu yaran gözetilmemektedir), 1995
yılında 2.000.000.000 TL ve 1996 yılında ise 7.000.000.000. TL gönderilmiştir. İlgili sözleşmenin
9-A maddesine göre ödenek dilimleri;
1994 yılında 4.800.000.000 TL
1995 yılında 6.20O.0OO.OOO TL
1996 yılında 10.000.000.000 TL şeklinde olup,

İnceleme sonucunda hazırlanan tabloda (EK-2) görüldüğü üzere,
1994 yılında gönderilen 4.000.000.000.TL ödenekten, 1 nolu hakedişle toplam

3.839.663.711 TL,
1995 yılında gönderilen 2.000.000.000. TL ödenekten 2 nolu hakedişle toplam

1.527.944.000.TL,
1996 yılında gönderilen 7.000.000.000.TL ödenekten 3,4,5,6 nolu hakedişlerle toplam

5.983.874.645.TL,
2000 yılında gönderilen 99.000.000.000.TL ödenekten 24,25,26,27,28,29.30 nolu

hakedişlerle toplam 97.117.647.000.TL,
2001 yılında gönderilen 197.000.000.000.TL ödenekten 31,32,33,34,35,36,37 nolu

hakedişlerle toplam 137.149.981.000.TL,
2002 yılında gönderilen 500.000.000.000.TL ödenekten 38,39,40,41,42,43,44 nolu

hakedişlerle toplam 481.756.514.000.TL,
2003 yılında gönderilen 80.000.000.000.TL ödenekten 45 nolu hakedişle toplam

34.999.981.OOO.TL, harcanabilmiştir.
Görüldüğü Üzere söz konusu yıllarda müteahhit firma gelen ödeneğin tamamını

kullanamamıştır.Yıl içerisinde gelen ödeneğin tamamı harcanana kadar ilave süre verilemeyeceği
ve ilgili ödeneğin aktanlamayacagı halde aynı yıllar için Rektörlük Makamının 31.12.1996 gün ve
996 sayılı Onayı (EKO), 04.01.2001 gün ve 17 sayılı Onayı (EK-4), 19.11.2001 gün ve 1140 sayılı
Onayı (EK-5), 27.08.2002 gün ve 1024 sayılı Onayı (EK-6), ile ödenek yetersizliğinden süre
uzatımı verilmiştir. Bu durum sözleşmenin ilgili maddesinden dolayı (EK-7), yanlış ödenek
aktarımlarına ve mükerrer fiyat farkı ödemelerine sebebiyet vermiştir. Çözüm olarak 1 nolu
hakedişten başlayarak süre uzatım ve ödenek aktarmalarının yeniden hesap edilmesi gerekmektedir.
Geçmişe dönük tespit hakedişi yapılamayacağından kamu menfaati gözetilerek söz konusu
miktarlara en yakın miktarlı hakediş tespit hakedişi olarak kabul edildikten sonra mükerrer fiyat
farkı ödemeleri belirlenmeli ve süre uzatımları ile ödenek aktarmalarının yanlış hesap edilmesi ve
mükerrer fiyat farkı ödemeleri hususunda ilgililerin uyarılması gerektiği kanaatindeyim.

1.2- Söz konusu işin projelerinin hiç birisinde (EK-8) İdare olarak Rektörlük örgütünün
incelemesi, imza ve onayı olmadığı, meslek yüksek okulu olarak başka bir yerde uygulanan projeyi,
İdarenin aynen uyguladığı, bu durumun özellikle betonarme projelerde deprem bölgesi, zemin
emniyet gerilmesi v.b. değerler inşaatın yapılması düşünülen yere göre farklı değerler olacağından
yanlış uygulamalara neden olabileceği, mutlak surette, betonarme ve diğer tüm uygulama
projelerinin incelenip, tescil edildikten ve projeler yetkili Kurumlarca onandıktan sonra
uygulamasının yapılması gerektiği hususlarında Rektörlük Yapı işleri ve Teknik Daire
Başkanlığının uyarılması gerektiği düşünülmektedir.

4.3- Anılan işe ait 13.03.1997 tarihinde düzenlenmiş 117 poliçe nolu başlangıç tarihi
13.03.1997 bitiş tarihi 13.09.2000 olan American Home Sigorta A.Ş'ye ait (TEK-9), 22.02.2001
tarihinde düzenlenmiş 515829 poliçe nolu başlangıç tarihi 28.11.1994, bitiş tarihi 31.12.2001 olan
Koc Alianz Sigorta A.Ş'ye a i t (EK-10), 12.02.2002 tarihinde düzenlenmiş 15931 zeyilname nolu
başlangıç tarihi 12.02.2002, bitiş tarihi 31.12.2002 olan Koc Alianz Sigorta A.Ş'ye ait (EK-
11), 19.03.2003 tarihinde düzenlenmiş 516652 poliçe nolu başlangıç tarihi 19.03.2003, bitiş tarihi
19.03.2004 olan Koc Alianz Sigorta A.Ş'ye ait (EK-12), all-risk sigorta poliçelerinin olduğu, ancak
geçmişe dönük ali risk sigortası yapılamayacağından (EK-13) poliçesi geçerli olmamakta,
dolayısıyla sözleşme eki Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi'nin 7.maddesine göre yaptırılması
gereken all-risk sigortası yer teslim tarihi 26.12.1994 ile 13.03.1997 tarihi arasında yaptırılmamış
olduğu görülmektedir. 23.01.2005

Sedat KURNAZ
inş.Müh.
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RAPOR(4)

1- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası İnşaatına ait dosya üzerinde ve
mahallinde yapılan araştırma sonucu şu şekildedir.

1.1- 1.443.800.000.000.TL üzerinden 13.06.2002 tarihinde 2886 Yasanın 35.a maddesine
göre , Müteahhit Osman Kurt'a % 23.55 tenzilatla ihale edilerek, 15.12.2003 tarihinde bitirilmek
üzere 1.103.785.100.000. TL. bedel üzerinden, 24.07.2002 tarihinde sözleşmesi ve 09.08.2002
tarihinde yer teslimi yapılan O.M.ÜJlektörlük Binası inşaatında;

1-2-Sözleşmenin 10-A maddesinde ödenek dilimlerinin işin birinci keşif bedelleri üzerinden
yapılması gerekirken ihale bedeli üzerinden yapılarak tasdik edilmiştir.(EK-l)

Buna göre 2002 yılı ödeneği 611.600.000.000. TL 2003 yılı ödeneği ise 492.185.100.000-
TLolarak belirtilmiş olup Sayıştay Başkanlığının 30.07.2002 tarih ve 236147/18920 Sayılı Tescili
(EK-2) ve Maliye Bakanlığının 16.07.2002 tarih ve 17289 sayılı yazılanyla (EK-3) vize edilmiştir.
Bundan dolayı ödenek yetersizliğinden (15.12.2003 gün ve 1493 sayılı (EK-4), 29.06.2004 gün ve
910 sayılı (EK-5)) verilen süre uzatımları, süre uzatım hesaplamaları ve aktarılan ödenekler yanlış
yapılmıştır. Bu durum sonucunda ortaya çıkan mükerrer süre ve fiyat farkı ödemelerinin
belirlenmesi için öncelikle sözleşmedeki ödenek dilimlerinin işin 1. keşfi ile uyumlu hale
getirilmesi gerekmektedir.Sayıştay Tescili ve Maliye Bakanlığı vizesine sahip olan bu sözleşmenin
ancak bu kurumların görüşü alınarak sözleşmenin nasıl düzeltilmesi konusunda çözüm aranması
gerektiği,

İş Artışından kaynaklanan ilave sözleşme ödeneğinin, yukarıda belirtilen nedenlerden
dolayı hangi ödenek miktarına ilave edileceği bilinmediğinden dolayı, ayrıca süre uzatım kararları
ile ödenek aktarmalarının (EK-6) yanlış olduğu görülmektedir. Yaklaşık 4 yıla yakın bir süre
içerisinde konunun çözüm yoluna gitmeyip mükerrer ödemelere sebep olan yetkililer hakkında
işlem yapılması kanaatindeyiz.

1-3.-21.01.2006 tarihinde inşaat mahallinde yapılan inceleme neticesinde;
BÎGŞ' nin 8/D maddesinde belirtilen "Sözleşmesine göre ihzarat bedeli ödenen malzeme

yıllık iş programında olan iş kalemleri için o yıl yapılacak işe yeterli miktarda ihzar edilecektir. Yılı
ihtiyacından fazla ihzar edilmiş malzemenin fazla kısmının bedeli ödenmeyecektir...." hükmü
olmasına rağmen 04.714/75 poz no ile 400*400 9 mm parlak granit malzemesi ,iş programında
olmamasına rağmen 30.12.2002 tarih ve 2 nolu hak edişde kanaatimce ödeneğini doldurmak
amacıyla 2530 m2 ihzarat olarak ödenmiştir. Bu ihzarat malzemesi üç yıl süre ile ihzarat sonra
kalmış ve 01.09.2005 tarih ve 16 nolu hak edişte 1600 m2"si, 07.12.2005 tarih ve 17 nolu hak
edişte 700 m2"si imalata dönüştürülmüş 230 m2 parlak granit kaplamanın ihzaratı devam
etmektedir. Ancak bu ihzaratın inceleme yapıldığı tarih itibariyle inşaat mahallinde olmadığı tespit
edilmiştir. İnşaat mahallinde yapmış olduğumuz inceleme neticesinde kapı ve pencere doğramaları
yapılmadan, sıva imalatları eksik olan ve dış etkilerden gelecek zararları koruma altına almadan
parlak granit imalatının yapılması anlaşılmamış olup bu durum alışılagelen bir uygulama olmayıp,
dış etkilerden ve diğer imalatların yapılması aşamasında ve zaman aşımından bu imalatların
kullanılamaz duruma geleceği, bundan dolayı ödenmiş bulunan 253Om2 parlak granit imalatının
(uygulanan 26.195/6 poz fiyatına göre ) (EK-7) toplam tutan 76.95*2530 = 194.683,50 YTL olup
%23.55 tenzilat düştükten (129.367,18 YTL) ve %18 KDV ilavesiyle 152.653,27 YTL tutarında
gereksiz ödeme yapıldığı kanaatindeyiz.

1-4- İnceleme yapılan tarih itibariyle miktar ve ödeme tutarları (EK-7) de gösterilmiş olan
imalatlar yerinde bulunmamaktadır. Ancak kontrol teşkilatının şifai bilgisinde söz konusu
imalatların üniversitenin başka bir mahallinde kullanıldığı söylenmiş ise de bu ifadenin kabul
edilmesi mümkün olmayıp, Rektörlük Binası inşaatında bulunmayıp ödemesi yapılmış olan
imalatlar neticesinde ( EK-8) de hesabı gösterilmiş olan toplam tutarı (63.776,59 YTL) olup
%23.55 tenzilat düştükten (15.019,38 YTL) ve %18 KDV ilavesiyle 57.533,50 YTL tutarında fazla
ödeme yapıldığı kanaatindeyiz.
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2- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji Merkezi İkmal İnşaatına ait dosya
Özerinde ve mahallinde yapılan Mak.Tesisati konusunda yaptığım araştırma sonucu şu
şekildedir.

2.1- 6.186.O00.00O.0O0.TL üzerinden 25.12.2002 tarihinde 2886 Yasanın 35.a maddesine
göre , Müteahhit Akyar İnş.Taah.A.Ş.'a % 51.12 tenzilatla ihale edilerek, 31.12.2004 tarihinde
bitirilmek üzere 3.O23.716.80O.OOO. TL. bedel üzerinden, 20.21.2003 tarihinde sözleşmesi ve
07.02.2003 tarihinde yer teslimi yapılan O.M.Ü.Kardiyoloji Merkezi İkmal inşaatında;

2-2- O.M.Ü. Kardiyoloji Merkezi tkmal inşaatında ; mahallinde ve inşaat dosyasında
yapılan inceleme neticesinde makine tesisat konusunda aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir.

2-3- Çamaşırhane pissu giderlerinde PVC pissu boru imalatı yerine pik döküm boru ile
imalat yapılmış ve bu imalatların B.B.Birim Fiyatlarında olmadığından özel imalat statüsü ile analiz
yapılarak (EK-9) maliyeti yüksek bir ödemeye sebep olunmuştur.

30.31.2005 tarih ve 20 nolu hakediş ödeme cetvelinde ANALlZ105"den ANALİZİ 17"ye
kadar ödemeler toplamı (sözleşme ve fiyat farkı )(EK-11) 43.497,96 YTL olarak ödenmiş oysa
Birim Fiyatlar kullanılarak yapılmış olsaydı;

204.403 PVC pissu borusu Q100 98mt * 5.60 = 548.80 YTL
204.405 PVC " " Q150 76 " • 10,70 = 813,20 YTL toplam 1.362.00 YTL bir

bedelle imalat yerinde çözülmüş olacaktı.
Sonuç olarak 43.497,96-1.362,00 = 42.135,96 YTL , %51.12 ihale tenzilatı düşüp

(20.596,88 ) , % 18 KDV (3.707,43 ) ilavesi ile 24.304,31 YTL gereksiz bir ödeme yapıldığı
kanaatine varılmıştır.

2-4- Aynı inşaat bünyesinde sıcak su hattı için, 2 ad. Kalorifer tesisatı hattı için 2 ad. Ve
klima tesisatı hattı için 2 ad. Yerinde yapılan sirkülasyon pompalarının Birim Fiyat kitabında
fiyatları olmasına rağmen analiz yapılarak özel fiyatla ödeme yapılmıştır.(EK-10) Bundan dolayı;

216.507 sirk.pom. 4.1-8 m3/h ,3.51-5mSS 2 ad. • 467,88 = 935,76
216.520 " " 60,1-100 m3, 5.01-7mSS 4 ad. * 812,29 = 3.249.16 YTL toplam

4.184,92 YTL ödenmesi gerekirken ;
ANALlZ103"den ödenen 1.518,75 • 2 = 3.037,50 YTL

104" " " 5.245,05 * 4 = 20.980.20 YTL toplam 2004 yılı fiyatlarıyla
24.017,70 YTL olarak ödenmiştir.

Sonuç olarak 24.017,70-4.184,92 = 19.832,78 YTL, %51.12 ihale tenzilatı düşüp (9.694,26
), % 18 KDV (1.744.96) ilavesi ile 11.439,23 YTL fazla ödeme yapıldığı kanaatine varılmıştır.

Sedat Kurnaz Yusuf Yıldız
İnş. Müh. Teknik Uzman

GENEL DEĞERLENDİRME

Raporun yukarda ilgili bölümlerinde ayrıntıları ile anlatıldığı üzere komisyonumuza
gönderilen evraklar ile yerinde yapılan incelemeler sonucunda;

Çok büyük miktarlarda fazla ödemeler yapıldığı, bu ödemelerdeki yoğunluk, ödeme
konusunda izlenen yol dikkate alındığında uygulamanın hatadan kaynaklanmadığı, aksine yapılan
fazla ödemelerin gizlenmeye hatta mümkün olanlarının yasal kılıfa uydurulmaya çalışıldığı, kamu
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kaynaklarının haksız olarak başkalarına mal edilmesi hususunda son derece yaygın, üniversite
içindeki kademelerin çoğunun içinde bulunduğu bir organizasyon göze çarpmaktadır. İhale ve
ödeme sürecinde görev yapan ve yetki kullananların tümünün birden iştiraki olmadan, bu kadar
yaygın ve hukuka aykırı uygulamaların sürdürülmesi mümkün değildir. Çok yüksek miktarlara
baliğ olan ödemeler nedeniyle üniversite görevlilerinin menfaat temin edip etmedikleri hususunda
bir araştırma yapılamamıştır. Ayrıca ihaleler ile ilgili evraklar gönderilmediği için ihale süreçleri ile
ilgili değerlendirmeler yapılamamıştır. Kısa zamanda ve sınırlı yöntemlerle yapılan incelemelerde
ortaya çıkan tablo son derece vahimdir.

Harcamalarda yetkilendirilen personelin, özellikle yolsuzluk sanıkları arasından seçilmesi
suretiyle baştan oluşan şüphenin, incelenen her alanda gerçeğe dönüşmüş olduğu gözlemlenmiştir.

İncelenip te bir haksız ödeme bulunmayan nerde ise hiçbir dosya bulunmamaktadır.
Özellikle de rektörün, yolsuzluk iddiaları hakkında üst makamlara bilgi verirken açıkça gerçeğe
aykın bilgilendirmeler yaptığı, yolsuzluk sanıklarını bir şekilde koruma altında tutma çabası içinde
bulunduğu, bu kimselerle ilgili iddiaları gündeme getirenlerle ilgili olarak ise son derece ağır
suçlamalarla soruşturmalar açtığı ve görevinden aldığı, ancak suçlamanın konusunu oluşturan
işlerle ilgili olarak kesin kabullerin rektörlük talimatı ile yapıldığı ve hatta işlemlerde yanlışlıklar
bulunduğu gerekçesi ile üniversite personeli hakkında soruşturma açılır iken, aynı işlemler
nedeniyle müteahhitlere bildirilen eksik işler listesi içinde soruşturma konusu olan işlerin yer
almadığı görülmektedir.

Üniversite genel sekreteri Nazım Alkan hakkında yürütülen ceza davası sırasında ve
sonrasında üniversite rektörünün takındığı tutum dikkat çekmektedir.

Genel sekreter nazım Alkan ile ilgili ilk dikkat çeken husus, hakkında Çarşamba Ağır ceza
Mahkemesi tarafından RESMİ İHALEDE RÜŞVET ALMAK suçundan kamu davası açılmasına
karar verilmesinden 4 gün sonra tüm ihale komisyonlarının başkan vekilliğine getirilmiş olmasıdır.

İkinci dikkat çeken husus ise, Üniversitenin şikayetçi olarak taraf olduğu ceza davasında,
üniversite avukatının davaya girmesinin yazılı bir talimatla engellenmesidir. Üniversitenin şikayetçi
olduğu diğer ceza davalarında avukatların davaları takip etmekle görevlendirildiği dikkat
çekmektedir. Yani üniversitede ceza davalarının kamu davası olması nedeniyle takip edilmemesi
biçiminde bir uygulama bulunmamaktadır. Bazı kamu davalarında ise üniversite şikayetçi olmadığı
halde, davalara katılma talebinde bulunmuştur. Ancak bir yolsuzluk davasında, davanın belirli bir
aşamasına kadar üniversite avukatlarınca ürütülen işler, Prof.Dr.Ferit Bemay'ın rektör olması ile
durdurulmuştur.

Çeşitli platformlarda Nazım Alkan'nı kendi hakkında inceleme için başvuruda bulunduğu
ifade edilmiş ise de; Yapılan incelemede durumun bu şekilde olmadığı tesbit edilmiştir. Nazım
Alkan hakkında yürütülen ceza davasında, Nazım Alkan tarafından adli mercilere başvuru
yapılması, üniversite tarafından bu konuda inceleme yapılmaya başlamasından sonraki bir tarihe
rastlamaktadır. Üniversite tarafından inceleme yapılmasına başlanmasından sonra, nazım alkan'ın
başvurusu bu incelemenin konusu itibariyle Üniversite tarafından yapılmasının doğru olmadığı ve
incelemenin Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılması ile ilgilidir. Nitekim bu başvuru üzerine
Cumhuriyet Savcılığı derhal dosyanın Cumhuriyet Savcılığına tevdiini istemiştir, Ancak derhal
istenen dosya üzerinde çok uzun bir süre hiçbir işlem yapılmamış olması dikkat çekmektedir. Diğer
yandan, Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvuruda, incelemenin konusu itibariyle Üniversite
rektörlüğünün inceleme yapmasının yasalara aykırı olduğunu ifade eden Nazım Alkan'ın bir önceki
rektör döneminde anı konuda inceleme yapılması için Üniversite rektörlüğüne başvuru yaptığı
tesbit edilmiştir.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan inceleme Nazım Alkan hakkında takipsizlik, Nazım
Alkan ile ilgili işlemleri başlatan rektör hakkında suçlama ve Nazım Alkan aleyhine tanıklık yapan
Süha Kaba hakkında ise kamu davası açılması ile işlemleri sonuçlandırmıştır.

Takipsizlik kararına yapılan itiraz üzerine takipsizlik kararı kaldırılmıştır. Tanıklardan Süha
Kaba hakkında açılan kamu davası beraatle sonuçlanmıştır. Ancak takipsizlik karannın
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kaldırılmasından sonra gelişen süreçte, üniversite yönetiminin yolsuzluk davasının kapatılması için
bir çaba içinde olduğu görülmektedir. Üniversite avukatının belirli bir aşamaya kadar takip ettiği
davadan el çektirilmesi özellikle dikkat çekicidir.

Dikkat çekici bir başka husus bulunmaktadır. Nazım AJkan ile ilgili davada aleyhine tanıklık
yapan veya işlem yapanlarla ilgili bir çok disiplin soruşturması açılmış ve cezalar verilmiştir.
Ancak Nazım Alkan lehine tanıklık yapanların istisnasız tamamı rektör Prof.Dr.Kerit Bemay
döneminde görevde yükseltilmiştir.

Yapılan yargılamada bir maddi fiil olarak Nazım Alkan'ın "ÜNİVERSİTE GENEL
SEKRETERİ VE İHALE KOMİSYONU BAŞKANI OLDUĞU BİR SIRADA ÜNİVERSİTE İLE
TAAHHÜT İŞLERİ OLAN MÜTEAHHİTTEN PARA ALDIĞI VE BEYANLARA GÖRE
GERİYE ÖDEMEDİĞİ" tesbit edilmiş, eylemin rüşvet niteliğinde olmadığı görevi kölüye
kullanma niteliğinde olduğu, bu suç ile ilgili olarak ta zaman aşımı süresi dolduğu için kamu
davasının düşmesine karar verilmiştir.. Bu karar Nazım Alkan'ın temizi üzerine onanmıştır.

Üniversitenin tüm ihale komisyonlarında görev yapan Nazım Alkan'ın kesinleşmiş
mahkeme karan ile"ÜNlVERSİTE GENEL SEKRETERİ VE İHALE KOMİSYONU BAŞKANI
OLDUĞU BİR SIRADA ÜNİVERSİTE İLE TAAHHÜT İŞLERİ OLAN MÜTEAHHİTTEN
PARA ALDIĞI VE BEYANLARA GÖRE GERİYE ÖDEMEDİĞİ" tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Üniversite rektörünün Nazım Alkan ile ilgili koruyucu tutumunun, olumsuz sicili ile ilgili
davada da devam ettiği dikkat çekmektedir. Bu davada, üniversite avukatı tarafından yapılan
savunma sonrasında, temsil ettiği üniversitenin haksız olduğu ve hakkında Resmi İhalede Rüşvet
almak suçundan kamu davası açılmış bir kesmeye kefil olduğu anlamına gelecek yazı yazmıştır.

Diğer yandan Nazım Alkan ile birlikte bir başka yolsuzluk davasında birlikte Sanık olan
Yahya Dilek'in de ihale komisyonlarında görevlendirildiği, hakkında bir çok yolsuzluk iddiası ile
soruşturma yürütülen ve yargılanmasına karar verilen bayındırlık Bakanlığı personeli Sedat Şen'in
de üniversiteye naklen alınarak ihale komisyonlarında görevlendirildiği dikkat çekmektedir.

Bu uygulama ile yolsuzluk sanıkları ihale komisyonlarında buluşturulmuş, yolsuzluk
sanıklarına cesaret verilmiştir.

Bu kimseler ile ilgili olarak yukarda açıklandığı üzere, üst makamlara gerçeğe aykırı bilgiler
ile referans olunduğu dikkat çekmektedir.

Yine dikkat çeken bir husus ise, bu kimseler ile ilgili yolsuzluk iddiaları konusunda
takınılan tavırdır. Sedat Şen ile ilgili olarak yaptığı tesbitleri rektörlüğe bildiren eski Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanı inş.Çev.YUk.Müh.Reccp Durmuş, bu bildirim sonrasında açığa alınmış,
soruşturma açılmış, cezalandırılmış, daire başkanlığından alınmıştır.

Recep durmuş tarafından tesbit edilerek bildirilen hususta Sedat Şen haklı ilan edilmiştir. Bu
konuda üst makamların istediği bilgiler, Sayıştay tesbitlerine aykırı bir şekilde gerçeğe aykırı olarak
verilmiştir.

Rektör tarafından ısrarla koruma altına alınarak harcama işlerinde yetkilendirilen Sedat Şen,
Sinop Ağır Ceza Mahkemesinin kararı ile mahkum olmuştur.

Yolsuzluklar konusunda bu kadar cesaretlendirilen personelin, yukarda yapılan tesbitlerin
konusunu oluşturan yolsuzluklara da cesaret bulacağım tahmin etmek zor değildir.

Nitekim hangi inşaata bakılsa son derece vahim yolsuzluk tesbit edilmektedir.
Yolsuzlukların boyutu konusunda kesin bir inceleme yapmak zaman darlığı nedeniyle mümkün
olmamıştır.

özellikle de bu kadar yaygın bir şekilde yanan yolsuzlukların üst makamların bilgisi dışında
sürdürülmesi mümkün değildir. Bu yolsuzluklarla kazanılan kaynaklanıl paylaşılmasına ilişkin
sürecin komisyon faaliyetleri çerçevesinde incelenmesi mümkün olmamıştır.

Yönetimin her alanına hakim olan keyfîlik, inşaat işlerinde son derece vahim bir şekil almış,
kamu kaynaklarının mevzuat dışı paylaşımının aracı haline gelmiştir.

Kamu kaynaklarının paylaşılması konusunda meydana gelen dayanışmanın bütün
bağlantıları ile birlikte araştırılması için komisyonumuzun inceleme imkanları ve süresi yeterli
değildir.

Sonuç
Yukarda maddeler halinde incelenmiş olduğu üzere; çok sayıda yasalara uygun olmayan

işlem ve işlemlerle tarafları arasında bir işbirliği dikkati çekmektedir. Bu ilişkiler sürecinin
değerlendirilmesi, incelemenin benzer tüm konularda genişletilmesi, sorumluların tesbit edilerek
gerekli yasal işlemlerin yapılması. için raporun bir örneğinin yetkili ve görevli Cumhuriyet
Başsavcılığına, Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve YÖK Başkanlığına bildirilmesinin
uygun olacağı düşünülmüştür.
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XII. AKARYAKIT GİDERLERİ

A- MEVZUAT

TAŞIT KANUNU

Kanunun şümulü:
Madde 1 - a) Genel bütçeye dahil dairelerle katma ve özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı sabit ve
döner sermayeli müesseseler,
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve özel kanun ve kararnamelerle kurulan her çeşit banka ve
teşekküller,
c) Yukardaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin
sermayesinin yansından fazlasına sahip bulunduktan teşekkül ve müesseseler,
d) (Değişik: 7/2/1990 - 3612/46 md.) Kamuya yararlı derneklerden Başbakanlıkça lüzumlu
görülenler tarafından kullanılacak taşıtlar bu Kanun hükümlerine tabidir.

Madde 2 - Traktör, arazöz, motorla işleyen her çeşit ziraat ve inşaat makineleri, hava taşıtları
münhasıran askeri maksatlar için kullanılan ve ordunun silah ve teçhizatından madut bulunan
taşıtlar bu kanun hükümlerine tabi değildir.
Tarifler:
Madde 3 - a) Kurum: 1 inci madde hükmüne giren bütün daire, teşekkül ve müesseseleri,
b) Taşıt: Motorlu ve motorsuz bütün ulaştırma araçlarını,
c) Arazi binek: Bütün tekerlekleri muharrik binek taşıtlarını,
d) Kaptı kaçtı: Asgari iki sıra oturma yeri bulunan kapalı ve insan taşımaya mahsus taşıtları,
e) Arazi kaptıkaçtı: Bütün tekerlekleri muharrik olan kaptıkaçtıları,
f) Pikap: Şoför mahallinde şoför dahil 3 kişiye kadar oturacak yeri ile arkasında azami 1750
kilograma kadar yük taşımak için yeri bulunan motorlu taşıtları,
g) Arazi pikap: Bütün tekerlekleri muharrik olan pikapları,
h) Panel: Yük taşıma yeri tamamen kapalı olan pikapları,
ifade eder.

Taşıt verilecekler:
Madde 4 - Emirlerine ve zatlarına binek otomobili verilenler (1) sayılı cetvelde, makam
hizmetlerine tahsis edilen taşıtlar (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Madde S - Birinci maddede yazılı kurumlar daimi hizmetleri için Bakanlar Kurulundan karar almak
şartıyla yalnız birer hizmet arabası bulundurabilirler. Bu hizmet arabaları ihtiyaca göre Station
Wagon binek, kaptıkaçtı tiplerinden biri olabilir.
Madde 6 - Kurumlar (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı makam ve hizmetler için hizalarında
gösterilen arabalardan fazla taşıt bulunduranuyacaklan gibi daimi hizmetler için beşinci maddede
yazılı tipte bir arabadan fazla araç kullanamazlar.
Devlet daireleri ve kurumların daimi ve devamlı hizmetleri için kullanacakları taşıtlar:
Madde 7 - Devlet daireleri ile 1 inci maddede yazılı kurumların daimi ve devamlı hizmetlerinde
taahhüt yolu ile ifası mümkün ve caiz olmayan veya daha pahalıya malolacağı dairesince anlaşılan
işleri için kaptıkaçtı (Lüks olanlar hariç) arazi binek, arazi kaptıkaçtı, pikap, arazi pikap, panel,
kamyonet, kamyon, otobüs, cankurtaran, ambulans, cenaze arabası, motosiklet, motorlu ve
motorsuz, sair kara, deniz taşıtlarından (Binek ve Station Wagon taşıtları hariç) ihtiyaçları kadar
kullanabilirler.
Kullanılacak bu taşıtların, muayyen ve standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, memleket yollarına
elverişli ucuz ve ekonomik olanlarından temin olunması şarttır.
Bu taşıtlar münhasıran resmi hizmetin ifasında kullanılmak üzere daire veya kurumlarının sorumlu
makamlarınca tevzi ve tahsis olunurlar.
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Şehir ve kasabalarla demiryollan istasyonlarından ve gündelik muayyen tarifelerle işleyen Devlete,
belediyelere ait taşıt güzergahından uzak bulunan mevkilerdeki teşkilat ve işyerlerinde devamlı
veya geçici olarak görevli memur, subay ve hizmetlileri ve bu mevkide oturan ailesi efradını ve
okula giden çocuklarını oranın bağlı bulunduğu şehir ve kasabaya veya en yakın muayyen tarifeli
taşıt güzergahına götürüp getirmek için birinci fıkrada yazılı taşıtlardan tahsis edilebilir.
Şehir ve kasaba hudutları içerisinde olmakla beraber tren, otobüs gibi gündelik muayyen tarifelerle
işleyen taşıt güzergahından uzak bulunan münferit mevkilerdeki teşkilat ve iş yerlerinde devamlı
veya geçici olarak görevli memur ve hizmetlilerin bu mevkiler ile en yakın muayyen tarifeli taşıt
güzergahına götürüp getirilmesi için de bu taşıtlar kullanılabilir.
Devlet dairelerinin sıkışık bulunduğu büyük merkezlerde işletilen muayyen tarifeli taşıtlarla
memurların zamanında iş başında bulunmalarını temin edecek yeterlikte olmadığı hallerde
kurumlarca ve Devlet dairelerince memurlar için otobüs seferleri ihdas olunabilir.
Bu otobüsler Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca tasdik olunacak esaslar
dairesinde işletilebilir.
Madde 8 - Bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar yalnız hizalarında gösterilen
hizmetlerde kullanılabilirler. Tören, hususi ve resmi davetlerde makamı işgal eden zatlar
refakatlerine ailelerini de alabilirler. Kurumlara ait hizmetler için memurlar da makamı işgal eden
zatın refakatinde veya makamın müsaadesiyle bu taşıtlara binerler.
Kurumların satın alacakları taşıtların bedeli:
Madde 9 - Kurumların satın alacakları taşıtların azami satınalma bedelleri, her yıl bütçe kanunlarına
bağlı cetvellerde gösterilir.
Bu bedeller, orta sıklet ve vasati fiyatlar nazarı itibara alınmak suretiyle tesbit edilir.
Madde 10 - Genel ve katma bütçeli dairelerce bu kanuna göre satın alınacak taşıtların cinsi, adedi
ve hangi hizmetleri için satın alınacağı her yıl bütçe kanunlarına bağlı (R) işaretli cetvelde
gösterilir.
(Değişik: 15/6/1965 - 631/2 md.) Genel bütçeye dahil dairelerin satınalabilecekleri taşıtların
bedelleri kendi bütçelerinde özel bir tertibe konulur. Ancak bu Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde
yazılı "İl Valileri" taşıtları, İçişleri Bakanlığınca lüzum görüldüğü takdirde, gelir durumu müsait
olan il özel idare bütçelerinden de satın alınabilir.
Diğer kurumlar tarafından bu kanun gereğince taşıt satın alınabilmesi ancak satın alınacak taşıtın
kullanılacağı hizmet, taşıtın cinsi ve muhammen bedeli gösterilmek suretiyle önceden alınmış
Bakanlar Kurulunun müsaadesine tabidir.
(Ek: 30/5/1963 - 240/1 md.) Elçilik ve delegeliklerin ihtiyacı için satın alınacak taşıtların bedelleri
Dışişleri Bakanlığı bütçesinde özel bir tertibe konulur.
Madde 11 - Genel ve katma bütçeli dairelerin kullanmakta oldukları taşıtların sayısı, cinsi, markası,
satın alma tarih ve bedelleri, bir evvelki yıla nazaran vukubulan değişiklik ve sebepleri her yıl bir
cetvel halinde tesbit ve o yılın bütçe kanunu tasarısı gerekçesine eklenir.
Madde 12-(Değişik birinci fıkra: 15/6/1965 -631/3 md.) Bu kanunla kullanılmasına cevaz verilen
taşıtların işletme ve onarma masraflariyle vasıtayı kullanacak personelin her türlü istihkakları,
taşıtın satınalındığı kurumlar bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanır. Ancak, bu kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelde yazılı "İl Valileri" taşıtları ile (2) sayılı cetvelde yazılı "kaymakamlıklar"
taşıtlarının onarma ve işletme masrafları, genel bütçeye konulan ödeneği tükendiği takdirde, özel
idare bütçelerinden de karşılanabilir.
Mülga 2. fıkra: 30/5/1963 - 240/5 md.)
(Değişik: 24/9/1979 - KHK 31/1 md.) Resmi taşıtların savurganlığa yol açılmadan, bütçe
olanaklariyle uyumlu bir biçimde kullanımını sağlamak üzere;
a) Akaryakıt, yağ ve diğer ikmal gereksinimlerinin ve onarma işlerinin sağlanması,
b) Gereğinde bunların yönetimlerinin tek elden yapılması,
c) Bakım, onarım, ikmal ve yönetim işlerinin yürütülmesinde, gerektiğinde, belli kurumlara görev
verilmesi,
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d) Ekonomik olmayan taşıtların ekonomik olanlariyle değiştirilmesi, için gerekli yöntemler
Bakanlar Kurulunca saptanır.
Taşıtların satılabilmeleri:
Madde 13 - Bu kanunun konusuna giren taşıtların satılabilmeleri, ya tahsis edildiği hizmet
konusunun artık kalmamış olmasına veya ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmasına bağlıdır.
Bu taşıtların ekonomik ömürlerini doldurmuş olmaları hali ilgili dairesinin teklifi üzerine
Karayolları veya Devlet Su İşleri idaresinden bir makine uzmanı, kurumun yetkili bir personeli ile
trafik teşkilatından bir uzmandan teşekkül edecek komisyon tarafından verilecek raporla belirtilir.
Bu raporlar kurumun bağlı olduğu bakanlıkların tasvibine sunulur. Bu taşıtlar yürürlükte bulunan

hükümlere göre satılır.
Hizmet konusunun kalmaması halinde taşıtlar gereği yapılmak üzere Devlet Malzeme Ofisine
devredilir.
(Ek fıkralar: 30/5/1963 - 240/2 md.) Dış temsilciliklerdeki taşıtların ekonomik ömürlerini
doldurmuş olmalarına mahalli temsilciliklerce tanzim ve tasdik edilecek rapor üzerine Dışişleri
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca karar verilir.
Gerek bu suretle hizmetten çıkarılan, gerek hizmet konusu kalmamış veya en az kullanma süresini
doldurmuş bulunan dış temsilciliklere ait taşıtların mahallinde veya yurda getirilmek suretiyle
satılması hususunda en tasarruflu yolu seçmeye Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Yurda getirilmek suretiyle satılmasına karar verilen taşıtların gümrük ve diğer her türlü ithal vergi
ve resimleri bu taşıtların Devlet Malzeme Ofisince satışları anında Gümrük Kanununa göre tesbit
edilecek normal kıymetleri üzerinden gümrük idaresince tahakkuk ve satışı mütaakıp Devlet
Malzeme Ofisi tarafından ilgili gümrüğe ödenir.
Kayıt, tescil ve verilecek plakalar:
Madde 14 - Bu kanunda yazılı kara taşıtlarının 6085 sayılı kanun gereğince Trafik Şube ve
bürolarına, deniz taşıtlarının alakalı dairelere kayıt ve tescil ettirilmesi mecburidir. Taşıtlara, taşıtın
cinsine ve tahsis edilen makam veya hizmetlere göre İçişleri Bakanlığınca belirtilecek şekil, renk ve
alameti taşıyan birer plaka konur.
Trafik şube ve büroları veya diğer alakalı daireleri bu kanunda yazılı taşıtlar dışında hiç bir makam
ve şahıs için aynı şekil ve renkte plaka ve numara veremiyecekleri gibi hiçbir makam ve dairede
kendiliklerinden plaka ihdas ve istimal edemezler.
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde belirtilenlere tahsis olunacak taşıtlar hariç, bütün taşıtların yan
taraflarına "Resmi hizmete mahsustur" ibaresi yazılır.
Türk Silahlı Kuvvetlerine tahsis edilen taşıtlar bu madde hükümlerine tabi değildir.
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmıyacağı haller:
Madde 15 - Genel veya kısmi seferberlik halleriyle harb hali, harb zamanı ve harb esnası
hükümlerinin uygulanmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmesi hallerinde askeri daire, birlik ve
müesseseler tarafından kullanılacak taşıtlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.
Cezalar:
Madde 16 - Bu kanunun şümulüne giren taşıtları her ne suretle olursa olsun tahsis olunduğu işin
gayrisinde veya şahsi hususlarda kullananlar veya kullanılmasına müsaade edenler veya kanunda
yazılı olduğu şekilde kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir makama veya işe tahsis
olunmadığı halde hakikati tağyir ile bu taşıtlardan istifade eden ve ettirenler, bunların gidiş gelişine
müsaadeedenler veya kanuna aykırı olarak numara ve plaka verenlerle kullananlar veya
kullanılmaya elverişli olduğu halde ekonomik ömrilnü doldurduğu bahanesiyle yenileyen veya
yeniletenler veya bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını hazırlıyan veya tasdik veya bunlara ait
ita emirlerini vize edenler hakkında fiilin mahiyetine göre bir seneye kadar hapis cezası verilir. Bu
yüzden hasıl olan masraf ve zararlar kendilerine teselsülen aynca tazmin ettirilir.
Tekerrürü halinde verilecek hapis cezası iki aydan aşağı olamaz.
Çeşitli hükümler:
Madde 17 - Çeşitli yardım yollan ile gelen her türlü taşıtlar tahsis olundukları hizmetlerde bu kanun
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hükümlerine göre kullanılır.
Ek Madde 1 - (30/5/1963 - 240 sayılı ek kanunun 3 üncü maddesi hükmü olup ek maddeye
çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)
237 sayılı kanunla dış temsilciliklere tahsis edilen taşıtların. Hazine için daha tasarruflu olacağı
Maliye Bakanlığının rızasına müsteniden -önceden tesbit edilecek memleketlerde- eski model
taşıtların fiyat farkı ödenmek suretiyle, yenileri ile değiştirilmesine veya miadı dolmadan satılarak
yenilerinin alınmasına Dışişleri Bakanlığınca karar verilebilir.
Bu yenilemenin yapılabilmesi için her yıl bütçesinin ilgili tertibine gereken ödeneğin konulması ve
(R) cetveli formülünde gösterilmesi şarttır.

B- Uygulama

Üniversiteye ait olan taşıtlar, sık sık amacı dışında kullanılmaktadır, üniversiteye ait
taşıtların kullanılması konusunda mevzuata uygun ve adaletli bir uygulama geliştirilmemiştir.

Üniversitenin, personelin taşınması hususunda Bafra'ya görevlendirdiği ve düzenli olarak
gidip gelen araçtan, istifası istenen fakat reddeden Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof.Dr.Kudret Kevseroğlu yararlandırılraadığı anlaşılmakladır. Ulusal basında yer alan haberlere
de konu olan uygulama uzun süre devam ettirilmiştir. Başka yerlerde bulunan yöneticilerin,
yönetici oldukları yerlere gidip gelmeleri için resmi araç tahsis edilir iken, Bafra MYO Müdürünü
istifaya zorlamak için farklı bir muameleye tabi tutulması, kamu taşıtlarının kullanılması ve
yararlanılması hususunda adaletli bir uygulama yapılmadığım göstermektedir

Kamu kaynaklarını kişisel amaç doğrultusunda keyfi biçimde kullanılması bu uygulama ile
sınırlı değildir.

Diğer yandan kamu araçlarını izinsiz ve amaç dışı kullanan personel olduğu disiplin
soruşturmaları ile anlaşılmıştır. Bu kimselere disiplin cezası Uygulanmış, ancak suç sayılan eylem
ile ilgili olarak adli işlem yapıldığına dair bir kayıt komisyonumuza bildirilmemiştir. Kamu görevi
ifa edilirken, kamu adına takibi gereken bir suç işlendiğini öğrenip te yetkili adli mercilere konunun
bildirilmemesi de suç sayılan bir eylemdir. Özellikle kamu araçlarının amaç dışı kullanımı
nedeniyle bir kamu zararı oluşup oluşmadığı tesbit edilmemiş, dolayısıyla bir kamu zaran varsa
tazmin edilmemiştir.

Üniversite taşıtlarının tamir bakım ve akaryakıt giderlerinde olağan olmayan sayısal
sonuçlar bulunmaktadır. Akaryakıt giderleri ayrıntılı olarak aşağıda incelenmiştir.

Ankara'da görevlendirilen aracın, hizmet amaçlı yaptığı işlerin ne olduğu konusunda
komisyonumuza iletilen bilgiler, aracın akaryakıt-tamir ve bakım giderleri ile karşılaştırıldığında bir
orantısızlık bulunduğu görülmektedir.

Aracın Ankara'da görevli bulunduğu dönemde, Ankara'ya görevli olarak gelen personelin
şehir içi seyahatleri karşılığında taksi ücreti aldıkları, geçici görev yolluk beyannamelerinden
anlaşılmaktadır. Rektör Yardımcılarının bile Ankara'da görevli bulundukları süre içinde şehir içi
seyahatleri karşılığında taksi ücreti aldığı düşünülür ise, aracın Ankara'da görevli aracın bir kamu
hizmetinin yürütülmesine sağladığı katkı kuşkulu hale gelmektedir.
Sürekli Ankara'da bulunan araç ve sürekli Ankara'da görevli bulunan şoförün, üniversite ile ilgili
işlerde temsil görevi üstlenemeyeceği düşünülür ise, temsil görevi ile Ankara'ya gelen personelin
şehir içi seyahatlerinde en azından taşıtın kullanılması gerekir. Ancak Rektör'ün 2005 yıb görev
onaylarından anlaşıldığı kadarıyla Ankara'ya tümüyle resmi araçla gelmiştir. Rektörden sonraki en
üst düzey yöneticiler olan rektör Yardımcıları ise şehir içi seyahatlerinde taksi ücreti almışlardır.
Geçici görev yolluk beyanları gönderilen personelin tümüm ya resmi araçla gelmişlerdir, yada şehir
içi taksi ücreti almışlardır.

Bu durumda Ankara'da bulunan taşıtın, hangi hizmet karşılığında binlerce kilometre yol kat
ettiğinin anlaşılması mümkün değildir.
Rektör'ün kendisi dışındaki tüm ailesinin Ankara'da yaşamaktadır. Komisyonumuza, üniversiteye
ait aracın Ankara'da rektörün aile efradı tarafından kullanıldığına dair çok sayıda ihbarda
bulunulmuş ise de, Komisyonumuzun sınırlı görev süresi içinde üniversiteye ait taşıtın rektörün aile
efradı tarafından kullanıldığına iddialarının etraflıca araştırılması mümkün olmamıştır.

Akaryakıt giderleri normal sayılamayacak kadar yüksektir. Bazı kimselerin kullanımında akaryakıt
giderlerinin aşırı yüksek olması, bazı kimselerin kullanımında ise normal sınırlar içinde kalması
dikkat çekicidir.
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1- Aşağıdaki belgeden 55 LT 891 plakalı aracın 1716,38 LT motorin ile 574 km yol yaptığı
görülmektedir.

1716,38 LT

574 km

yakıt tüketilmiş görülmektedir.

PLAKA NO

Tarih

02.02.200S

15.02 2005

09.03.2005

13.03.2005

14.03.2005

11.04.200S

• 8.04-2005

20.05.2005

30.05.2005

20.O6.2OOS

13.OB.2005

f 7.08.2005

3i.oa.2oos

25.10.2005

S5LT891

Alındığı Değiştiği
KÜ0fTI6tF8

23833

23837

23662

102588

23885

23925

23936

24000

2406O

24081

24219

24229

24498

24407

/

\

SAYFA TOPLAMI

175.14

80.00

137,24

83.00

47,00

60.00

63.00

124,00

90,00

114,00

173.00

214,00

186,00

170,00

1716.38

BenzJn-MotorJn

310.0OO.0O0

140.800.000

252.530.000

152.720.000

86.500.000

117.060.000

120.330.000

229300.000

169.200.000

226.880.000

344.290.000

425 860.000

385.000.000

357.000 000

.letımcı

3 317.470 000

_ . IEK-7)

032066

032428

033894

034401

034413

03S498

000502

002373

002807

004218

005909

005958

006187

009823

OdDrti
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2- Aşağıdaki 2004 ve 2005 Ek-7 formlanndan 55 LL 671 plakalı aracın 1911,97 LT motorin ile
2252 km yol yaptığı ve

11911,97 LT
xl00=84,90LT/100km

2252 km

yakıt harcandığı görülmektedir

PLAKA NO: 5 5 L L 6 7 I (EK-7)
ALINAN AKARYAKIT

Tarih

28.01.2005

04.03.2005

21.03.2005

21.03,2005

28.04.2005

02.06.2005

02.06 2005

22.06.2005

06.07.2005

28.07.2005

29.07.2005

02.09.2005

19.09.2005

28 09.2005

AJmdijı-Oejrçiıji
KMomolro

2762S

27634

27694

28011

27999

28362

26680

28803

2S812

28963

29399

29432

29395

29877

SAYFA TOPLAMI

Benzin-MolaHn
MıMan(U)

108,00

206.52

31.00

208,00

125.00

165,00

83 M

148.24

141,00

56,00

161,00

123,32

165,00

202.89

TutanfTL)

191.160.000

380.000.000

57.970000

385.220.000

238.750.000

310.200.000

155.850.000

295.000.000

2S0.590.000

109.740.000

315.560.000

260.000.000

320.850.000

420.000.000

«Act

S*

1911.97

s

°* ACLÎ Girir

3T20.89aOOO

Belge No

031748

033642

034603

034619

001258

00284S

003017

004250

004794

005397

005508

006225

007980

008445
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PLAKA NO: 55LL671 (EK-7)
ALINAN AKARYAKIT

Tarih

06.01.2004

23.01.2004

15.03.2004

17.03.2004

22.03.2004

21.04.2004

19.05.2004

10.06.2004

29.06.2004

01.07.2004

05.07.2004

15.07.2004

15.07.2004

16.07.2004

16.07.2004

28.07.2004

21.09.2004

Alındığı-Değiştiği
Kilometre

20355

20748

21095

21125

21225

21325

21400

21401

' 21650

21644

21760

21893

22200

22500

22775

22646

22716

Benzin-Motorin
Miktarı(Lt)

106,00

121,59

100,00

182,00

224,00

170,69

180,00

156,00

189,00

161,00

136,00

184,00

77,30

135.30

167,85

142,00

61,00

Tutarı(TL.)

144.000.000

165.000.000

140.586.000

255.892.000

315.000.000

240.000.000

265.680.000

230.256.000

278.964.000

249.389.000

210.664.000

. 285.016.000

120.000.000

210.000.000

260.000.000

219.958.000

91.247.000

Belge No

011164

014209

001286

001325

001488

000178

001278

020044

020955

021053

021207

021539

45985 D

45991 D

021602

021884

025682
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3- 55 LF 424 plakalı otobüsün Ek-7 formlarında verilen yıllara göre yakıt tüketimi:
2002 yılında (11.01.2002-30.12.2002) 9434.95 LT,
2003 yılında (06.01.2003-30.12.2003) 14517.69 LT,
2004 yılında (05.01.2004-24.12.2003) 35167.35 LT,

kilometre sayacı "8 defa arızalı gösterilen" 55 LF 424 plakalı aracın yukarıdaki Ek-7
forumlarından görüldüğü gibi 2005 yılı (03.01.2005-21.11.2005) yakıt tüketimi ise 40.230 LT
olmuştur. Aşağıda verilen Ek-7 formlarından bu aracın 2005 yılında yaklaşık 30 gün daha az
çalışmasına karşın: kilometre sayacının S kez bozulmuş ve yakıt tüketimi 40.230 LT olmuştur.
Bu rakam yakıt sarfiyatının (2002 yılına göre 4 kattan fazla artmış olduğu anlamını
taşımaktadır) Belirli aralıklarla da km sayacı arızalı görülmektedir. Harcamaların takibinde en
temel göstergelerden olan kilometre göstergesinin bu kadar uzun zaman arızalı görülmesi, teknik
gerekliliklerden daha çok, harcamaların denetiminin zorlaştınlması amacını taşıdığı
düşünülmektedir. Özellikle de aracım kilometre göstergesinin belirli aralıklarla sıfırlandığı
anlaşılmaktadır ki, bu davranış ta harcamaların denetlenmesinde zorluk oluşturmaktadır. Aracın

2005 yılı şehir dışı görevlendirme listesine göre sadece iki kez şehir dışına görevlendirildiği
anlaşılmaktadır. Her iki görevlendirmede de kilometre sayacının arızalı olduğu belirtilmektedir.
Araç 10.04.2005 tarihinde Ünye'ye, 05.06.2005 tarihinde Sinop'a görevlendirilmiştir. Her iki
görevlendirme de aynı gün tamamlanmıştır. Aracın resmi tatil ayırımı yapılmaksızın tüm günlerde
çalıştığı kabul edilir ise, gün başına ortalama 125.3 litre akaryakıt tükettiği gibi bir sonuç ortaya
çıkmaktadır. Belirtilen dönemdeki mesai günleri değerlendirildiğinde çok daha yüksek miktarda
düzenli her gün yakıt kullanılması gerekmektedir ki, bu rakamlar hayatın olağan şartlarına uygun
değildir.

Aracın kilometre göstergesinin arızalı olduğu dönemde defalarca tamir edildiği ek-6
formlarından anlaşılmaktadır. Aracın bir çok tamir görmesine rağmen kilometre göstergesinin tamir
uzun bir süre tamir edilmemiş olması, hatta kilometre sayacının değiştirilmesinden bir gün sonra
tekrar arızalanması normal koşullara uygun bur durum değildir.
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PlAKANO

Tarih

03.01,2005

04.01.2005

05.012005

06.01.2005

07.01.2005

1001.2005

11.01.2005

12.01.2005

12.01.2005

13.01.2005

14.01.2005

14.01.2005

15.01.2005

16J31.2005

17.01,2005

1801.2005

19.01.2005

22.01.2005

24.012005

25.01.2005

26.01,2005

27.01.2005

28.01.2005

31.01.2005

01.02,2005

02.022005

55LF424

Alındığı O«ğtftiğl
KSometre

12330

12480

12630

12780

12950

13100

13250

13275

13350

13420

13585

13S5

13700

13794

13900

14025

14151

14251

14400

14550

14710

14825

ıs&L**??
SAVFATOPUMI

AUNAN AKARYAKIT
(EK-7)

BenzıtOfotorin
M*ton(U)

175.00

t35^0

125,00

135,00

135,00

135,00

125,00

78,00

130,00

150,00

165,00

97.00

165,00

183,00

100,00

125,00

175,00

125,00

173,00

100.00

125,00

S?Ş»-moo
iv; ••«25.00

\_J 150.00

3546.00

Tutarım.)

304.500.0ÛO

234.900.fiOO

217.500^)00

234.900.000

234.900.000

234,900.000

217.500.000

134.160.000

226200.000

258.000.000

283.600.000

166.640.000

283.800.000

280.360000

172.200.000

216.750.000

306.250000

220.000.000

304.480.000

176.000000

XUJfeo.460.000
titirü

220.000.000

n : «64.000.000

242.480.000

221.250.000

265.500.000

6.183.6M.00O

Bek» No

030170

030186

030199

030817

030637

03075$

030776

031111

030794

031114

031127

031145

031251

031257

031274

031277

031296

031605

031613

031635

031702

031719

031735

031913

031931

031949
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PLAKA NO

Tarih

55 LF 424

Alındığı Değiştiği
Kilometre

NAKLİ YEKÛN

03.02.2005

04.02.2005

07.02.2005

08.02.2005

09.02.2005

10.02.2005

11.02.2005

14.02.2005

15.02.2005

16.02.2005

17.02.2005

18.02.2005

21.02.2005

22.02.2005

22.02.2005

23.02.2005

24.02.2005

24.02.2005

25.02.2005

26.02.2005

28.02.2005

01.03.2005

28.02.2005

02.03.2005

03.03.2005

15603

15803

16002

16172

16322

16477

16677

16817

16957

17097

17247

17447

17597

17797

17897

18097

18297

18397

18597

18757

18960

19210 > • £

i9oe/Ss
19410 p

19610V,*?

SAYFA TOPLAMI

ALINAN AKARYAKIT
(EK-7)

Benzin-Motorin
Miktan(Lt)

3546,00

135,00

165,00

145,00

135,00

130,00

136,00

150,00

130,00

130,00

125,00

135,00

162,00

135,00

170,00

95,00

175,00

170,00

83,00

170,00

170,00

165,00 '

^ ^ . 0 0

Sbv.oûrt

7132,00

Tutarı(TL.)

6.183.660.000

238.950.000

292.050.000

253.750.000

238.950.000

230.100.000

240.720.000

265.500.000

228.800.000

228.800.000

220.000.000

237.600.000

285.120.000

207.600.000

299.200.000

167.200.000

308.000.000

299.200.000

148.570.000

304.300.000

304.300.000

iv 295.350.000

"> 304.300.000

107.400.000

• 313.250.000

"1JSJ3».ooo
12.506.970.000

Belge No

032069

032082

031762

031785

032255

032267

032286

032412

032424

032441

032805

032822

032842

032957

032977

032980

032996

033166

033170

033183

033197

033463

033461

033483

033603
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PLAKA NO 35LF424 (EK-7)
ALINAN AKARYAKIT

Tarih Alındığı Değiştiği
Kilometre

NAKLİ YEKÛN

03.03.2005

04.03.2005

04.03.2005

07.03.2005

08.03.2005

08.03.2005

09.03.2005

10.03.2005

10.03.2005

11.03.2005

11.03.2005

14.03.2005

15.032005

15.03.2005

16.03.2005

17.03.2005

17.03.2005

18.03.2005

19.03.2005

21.03.2005

22.03.2005

23.03.2005

24.03.2005

24.03.2005

25.03.2005

19710

19909

20059

20259

20439

20539

20740

20920

21020

21220

21320

21520

21720

21820

22020

22220

22320

22520

22680

22880

22980

23/&VS

2 3 7 0 ^ ' t T

SAYFA TOPLAMI

Benzi n-Motorin
Miktan(U)

7132,00

75,00

170,00

115,00

175.00

171,00

85,00

176,00

165,00

75,00

155,00

95,00

170,00

170,00

75,00

170,00

173,00

85,00

168,00

140,00

155,00

şuöf lM

2*feT7l 76,00

*fejW<xASLf
.i" "T

--,t • i 75,00

- > / l 6 0 , 0 0

10559,00

Tutan(TL)

12.506.970.000

138.000.000

312.800.000

211.600.000

322.000.000

314.640.000

156.400.000

323.840.000

303.600.000

138.000.000

285.200.000

174,800.000

312.800.000

312.800.000

138.000.000

312.800.000

318.320.000

156.400.000

309.120.000

261.800.000

289.850.000
ELİK
"^155.210.000

329.120.000

3!n*pjaoo.ooo

140.200.000

299.200.000

18.841.370.000

Belge No

033615

033616

033645

033855

033869

033878

033880

034151

034170

034172

034191

034404

034417

034434

034437

034461

034474

034478

034486

034497

034623

034641

034810

034827

034830
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PLAKA NO

Tarih

55 LF 424

Alındığı Değiştiği
Kilometre

NAKLİ YEKÛN

25.03.2005

28.03.2005

29.03.2005

30.03.2005

30.03.2005

31.03.2005

31.03.2005

01.04.2005

01.04.2005

02.04.2005

04.04.2005

05.04.2005

05.04.2005

06.04.2005

06.04.2005

07.04.2005

08.04.2005

08.04.2005

10.04.2005

10.04.2005

09.04.2005

12.04.2005

12.04.2005

13.04.2005

13.04.2005

23821

24025

24225

24425

24452

24725

24825

25025

25125

25325

25525

25700

25800

25990

26090

26290

26490

26610

ARIZALI

ARIZALI

ARIZAU

ARIZALJ^,,.

A B ^ ^

AUNAN AKARYAKIT
(EK-7)

Benzi n-Motorin
MiktarKU.)

10559,00

75,00

170,00

155,00

170,00

75,00

160,00

78,00

170,00

75,00

165,00

158,00

160,00

78,00

168,00

75,00

160,00

169,00

110,00

55,00

121,00

130JXL rtr

135,0Ş**«Ml

W? 75,00

"'•/ 60,00

r 13631,00

TutanfTL.)

18.841.370.000

144.000.000

326.400.000

297.600.000

326.400.000

144.000.000

307.200.000

149.760.000

326.400.000

144.000.000

316.800.000

303.360.000

307.200.000

149.760.000

322.560.000

146.250.000

312.000.000

329.550.000

214.500.000

107.310.000

235.930.000

fl.lh253.500.000

tJÛr° 263.250.000

146.250.000

SliaİİÎı 50.000

116.980.000

24.775.480.000

Belqe No

034848

034908

034928

034950

035065

035069

035083

035087

035260

035263

035277

035295

035359

035361

035382

035384

035454

035468

035482

035484

035480

000206

000189

000235 -

000242
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PLAKA NO

Tarih

55 LF 424

Alındığı Değiştiği
Kilom etre

NAKLİ YEKÛN

14.04.2005

14.04.2005

15.04.2005

15.04.2005

18.04.2005

18.04.2005

19.04.2005

19.04.2005

20.04.2005

20.04.2005

21.04.2005

21.04.2005

22.04.2005

22.04.2005

25.04.2005

25.04.2005

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

Miktarı(LL)

13631.00

120.00

85,00

165,00

87,00

157.00

85,00

165,00

70,00

160,00

72,00

168,00

70.00

155.00

85,00

177.00

70,00

ALINAN AKARYAKIT
Benzin-Motorin

TutanfTL.)

24.775.480.000

234.000.000

165.750.000

321.750.000

166.170.000

299.850.000

162.350.000

315.150.000

133.700.000

305.600.000

137.520.000

320.880.000

133.700.000

296.050.000

162.350.000

338.070.000

133.700.000

(EK-7)

Belge No

000244

000408

000411

000426

000441

000511

000515

000526

000528

000544

000547

000811

000813

00O830

000842

001010

PLAKA NO 55 LF 424 <eK-7)
ALINAN AKARYAKIT

Tarih Alındığı Değiştiği
KHometre

NAKLİ YEKÛN

02.05.2005

03.05.2005

03 05.2005

04.05.2005

04.05.2005

05.05.2005

05.05.2005

06.05.2005

06.05.2005

07.05.2005

08.05.2005

09.05.2005

09.05.2005

10.05.2005

10.05.2005

11.05.2005

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

Benzin-Motorin
Mlktarı(Lt)

16621,00

70,00

16O.00

74.O0

159,00

75,00

170,00

73,00

173.00

70t00

175,00

125,00

13O,00

70,00

165.00

70,00

166,00

TutanfTL.)

30.501.050.000

133.700.000

305.600.000

141.740.000

303.690.000

143.250.000

324.700.000

139.430.000

330.430.000

133.700.000

334.250.000

238.740.000

248.300.000

133.700.000

315.150.000

131.600.000

312.080.000

Belde No

001426

001428

001444

001446

001616

001617

001635

001639

001761

0O1763

001768

001774

001789

001791

001867

001870

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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PLAKA NO 55 LF 424 (EK-7)
ALINAN AKARYAKİT

Tarih Alındığı Değiştiği
Kilometre

NAKLİ YEKÛN

18.05.2005

19.05.2005

20.05.2005

20.05.2005

23.05.2005

23.05.2005

24.05.2005

25.05.2005

25.05.2005

26.05.2005

26.05.2005

27.05.2005

27.05.2005

30.05.2O05

31.05.2005

01.06.2005

PLAKA NO

Tarih

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

55 LF 424

Alındığı Değiştiği
Kilometre

NAKLİ YEKÛN

08.06.2005

09.06.200S

O9.08.20OS

10.06.2005

13.08.2005

10.06.2O05

14.06.2005

14.06.2005

15.06.2005

16.06.2005

16.06.2005

17.06.2005

17.06.2005

18.06.2005

20.06.2005

21.06.2005

22.06.2OOS

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

Benzin-Motorln
MiMan(Lt.)

19702,00

70,00

150.00

165,00

76,00

165.00

7S,00

165.0O

166,00

75,00

165,00

100.00

160,00

75,00

175.00

120.00

100.00

Tutan(TL.)

36.364.390.000

131.600.000

282.000.000

305.250.000

138.750.000

305.250.000

138.750.000

305.250.000

307.100.000

138.750.000

305.250.000

185.000.000

296.000.000

138.750.000

329.000.000

225.600.000

188.000.000

AUNAN AKARYAKIT

Belae No

002244

002247

002355

002374

002390

002459

002461

002473

002487

002490

002612

002613

002638

O02648

002821

002629

(EK-7)

Benzin Motorin
Miktarı(Lt.)

22821,00

7 6 ^

150.00

73,00

155,00

173,00

75.00

160,00

75,, 00

158,00

170.00

70,00

155.00

7S.O0

77,00

197,00

98.00

115.00

TutanCTL.)

42.186.530.000

142.880.000

291 OOO.OO0

141.620.000

300.700.000

337.350.000

146.250.000

312.000.000

146.250.000

308.100.000

331.500.000

136.500.000

3O2.2S0.OOO

146.2S0.000

150.150.000

384.150.000

195.020.000

228.830.000

Belae No

003291

OO3295

003564

003566

003591

O03S80

0O3716

003730

003732

003748

004064

004068

004186

OO4188

004209

004227

004234
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PLAKA NO 55LF424 pK./j
ALINAN AKARYAKIT

Tarih Alındığı Değiştiği
Kilometre

NAKLİ YEKÛN

04.07.2005

05.07.2005

06.07.2005

07.07.2005

08.07.2005

11.07.2005

12.07.2005

13.07.2005

14.07.2005

15.07.2005

18.07.2005

19.07.2005

20.07.2005

21.07.2005

22.07.2005

23.07.2005

25.07.2005

26.07.2005

27.07.2005

28.07.2005

29.07.2005

01.08.2005

02.08.2005

03.08.2005

04.08.2005

ARIZALI

ARIZAU

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

20

200

350

500

636

738

ARIZALI

700

1050

1160 > * !

1360 / e i \

1490 K j U .

ARIZALIYA <

1610

SAYFA TOPLAMI

Benzin-Motorin
Miktarı(Lt.)

25866,00

130,00

125,00

135,00

115,00

135,00

136,00

115,00

125,00

124,00

120,00

160,00

120,00

135,00

130,00

128,00

175,00

95,00

125,00

124,08i<:»'n*t

130,00

g & 175,00.. -,- ,

wi>'''^1lQjOO

B S * 1 2 5 , 0 0

29093,00

TutanfTL.)

48.162.780.000

258.700.000

248.750.000

268.650.000

228.850.000

268.650.000

270.640.000

225.850.000

248.750.000

246.760.000

241.201.000

321.600.000

241.200.000

271.350.000

261.300.000

257.280.000

343.000.000

186.200.000

245.000.000

S 4 3 ' 0 4 0 ' 0 0 0

254.800.000

225.400.000

r ™.pfip.ooo

215.600.000

235.200.000

245.400.000

54.558.951.000

Belge No

004632

004648

004764

004776

004790

004913

004926

004939

004949

006314

006338

006348

005113

005129

005135

005149

005358

005369

005380

005396

005510

005526

005537

005550

005713
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PLAKA NO

Tarih

55 LF 424

Alındığı Değiştiği
Kilometre

NAKLİ YEKÛN

05.08.2005

07.08.2005

08.08.2005

09.08.2005

10.08.2005

11.08.2005

12.08.2005

15.08.2005

16.08.2005

17.08.2005

18.08.2005

19.08.2005

22.08.2005

23.08.2005

24.08.2005

25.08.2005

26.08.2005

29.08.2005

30.08.2005

31.08.2005

01.09.2005

02.09.2005

03.09.2005

05.09.2005

06.09.2005

1715

1900

2025

ARIZAU

2190

2325

ARIZALI

ARIZAU

ARIZALI

ARIZAU

ARIZALI

ARIZALI

2952

3078

3210

3330

3478

3608

3690

3770

3900/TC.

40İ' fc
A w
4325V' •

4450

SAYFA TOPLAMI

ALINAN AKARYAKIT
(EK-7)

Benzin-Motorin
Miktarı(U)

29093,00

125.00

150,00

125,00

125,00

125,00

130.00

150.00

125,00

125,00

115,00

141,00

130,00

130,00

125,00

130,00

125,00

135,00

130,00

125,00

« >Lİ35,OO

^Ş^27,ooA£L.'
V^JT^OO
«*" "J
i - '^135,00

al»'*'

130,00

32371,00

TutanfTL.)

54.558.951.000

245.000.000

294.000.000

245.000.000

245.000.000

245.000.000

258.700.000

298.500.000

248.759.000

248.750.000

228.800.000

280.590.000

258.700.000

269.100.000

258.750.000

269.100.000

258.750.000

279.450.000

269.100.000
EU*-

jHr.riS89.800.000

258.750.000

279.450.000

fti; 2j62.890.000

305.950.000

284.850.000

274.340.000

61.216.030.000

Belqe No

005727

005746

006752

006760

006771

006788

006799

005919

005934

005948

005959

005972

005998

006962

006969

006980

006990

006160

006170

006174

006192

006213

006229

006240

007172
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PLAKA NO

Tarih

55LF424

Alındığı Değiştiği
Kilometre

NAKLİ YEKÛN

07.09.2005

08.09.2005

09.09.2005

10.09.2005

12.09.2005

13.09.2005

14.09.2005

15.09.2005

16.09.2005

18.09.2005

19.09.2005

20.09.2005

20.09.2005

21.09.2005

22.09.2005

22.09.2005

23.09.2005

26.09.2005

27.09.2005

27.09.2005

26.09.2005

28.09.2005

29.09.2005

30.09.2005

30.09.2005

4584

4710

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZAU

ARIZALI

ARIZALI

5142

5310

5470

5650

5750

5900

6000

6150/£Ç

6289 * ((<

ARIZAtl \ \
V » .'

SAYFA TOPLAMI ^ J , -

ALINAN AKARYAKIT
(EK-7)

Benzin-Motorin
Miktan(U)

32371,00

131,00

130,00

130,00

167,00

125,00

135,00

125,00

135,00

145,00

155,00

130,00

145,00

100,00

95,00

145,00

95,00

150,00

176,00

145,00

75,00 % u h D ) 1

165,00 § g D B

_^ 75,00 A ^ ı ,

^ ^ 6 0 , 0 0

$^<-'şo.oo

'İ>3*İ40.00

Tutarım.)

61.216.030.000

276.410.000

274.300.000

274.300.000

352.370.000

263.750.000

284.850.000

263.750.000

284.850.000

305.950.000

320.850.000

269.100.000

300.150.000

207.000.000

196.650.000

300.150.000

196.650.000

310.500.000

364.320.000

300.150.000

ÇEbtft.250.000
Müdürü

341.550.000

r j j .,$7.600.000

33&000.000

325.500.000

168.000.000

68.045.880.000

Belge No

007271

007286

007300

007372

007380

007393

007758

007779

007791

007966

007969

007989

008000

008154

008178

008183

008185

008414

008431

008444

008450

008661

008666

008684

008700
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PLAKA NO 55 LP 424 (EK-7)
ALINAN AKARYAKIT

Tarih Alındığı Değiştiği
Kilometre

NAKLİ YEKÛN

03.10.2005

03.10.2005

04.10.2005

04.10.2005

05.10.2005

06.10.2005

06.10.2005

07.10.2005

OB.10.2005

10.10.2005

11.10.2005

12.10.2005

13.10.2005

14.10.2005

17.10.2005

19.10.2005

21.10.2005

24.10.2005

28.10.2005

28.10.2005

29.10.2005

31.10.2005

01.11.2005

02.11.2005

04.11.2005

ARIZALI

ARIZALI

ARIZAU

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

6600

6600

7007

7200

7380

7520

7655

7660

7810

7950

8130

B240

8380

8530

L_ ARIZALI

AR1ZALL—«

ARaQop±ı»s=

SAYFA TOPLAMI V o »

Benzin-Motorin
Miktarı(Lt.)

35640,00

169,00

75,00

160,00

80,00

148,00

155,00

75,00

155,00

154,00

170,00

145,00

125,00

125,00

123,00

165,00

145,00

175,00

125,00

150,00

15MÖ»»«£

153,00

125.00 ı^« ,

Ç~7\ 130,00
&' \
£ a * J 100,00
?'"/ 150,00

^ 39072,00

TutarıfTL.)

68.045.880.000

354.900.000

157.500.000

336.000.000

168.000.000

310.800.000

325.500.000

157.500.000

325.500.000

325.400.000

357.000.000

304.500.000

262.500.000

262.500.000

258.300.000

346.500.000

304.500.000

367.500.000

262.500.000

315.000.000

0 ,rt 325.500.000

316.710.000

• 258.750.000

'^ffi.000
207.000.000

310.500.000

75.235.340.000

Belge No

008512

008525

008532

008545

008549

008618

008633

008637

009005

009014

009032

009047

009108

009131

009308

009338

009521

009548

009831

009768

009785

009795

010211

010239

010352
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PLAKA NO 55LF424 (EK-7)
ALINAN AKARYAKIT

Tarih Alındığı Değiştiği
Kilometre Miktarı(Lt.)

Benzin-Motorin
TutanfTL.) Belge No

NAKLİ YEKÛN 39072,00 75.235.340.000

08.11.2005 8840 160,00 331.200.000 010381

10.11.2005 8990 155,00 320.850.000 010720

11.11.2005 9120 100,00 202.000.000 010735

12.11.2005 9240 155,00 313.100.000 010857

14.11.2005 9345 153*00 309.060.000 010871

16.11.2005 9503 145,00 292.900.000 011005

18.11.2005 9852 145,00 292.900.000 011045

21.11.2005 9800 145,00 290.000.000 011230

SAYFA TOPLAMI 40230,00 77.587.350.000

Türkiye B ü y ü k Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 486 —

4- Aşağıda verilen 2003 Ek-7 formundan görüldüğü gibi kilometre sayacı 54420 km de anzalı

olduğu kaydedilen 55 DA105 plakalı aracın, kilometre sayacı 54421 km yerine 55122 km den

başlamıştır. 10.04.2003 ile 13.10.2003 tarihleri arasında (kilometre sayacının anzalı olduğu sürede)

1973,24 LT motorin sarfiyatı olmuş. Eğer 702 km lik yol gidilmiş ise, bu durumda yakıt sarfiyatı

281 LT /100 km gibi çok anormal bir durum ortaya çıkar.

55 LT 317 plakalı araç, kilometre sayacı anzalı ve dolu depo ile (tarih: 12.08.2003, belge no:
004042,13-14.08.2003 tarihleri arasında) Azmi Mat yönetiminde Sivas'a gidiş-dönüşte 126.54 LT
yakıt harcamıştır. Aynı araç, Geçici işçi Yusuf Aslan yönetiminde yine kilometre sayacı anzalı ve
dolu depo ile (tarih:09.07.2003, belge no:002416) Sivas'a gidiş dönüşte (aynı yolda) 254.27 LT
yakıt harcamıştır. Aynı yola yaklaşık iki kat yakıt harcanmış gösterilerek kurumun zarara
uğratıldığı tespit edilmiştir (Görev listesi aşağıdadır).

Ayrıca, Yusuf Aslan'ın akaryakıt alım belgelerinden (tarih:09.07.2003, belge no:002416)
Sivas'a 08.07.2003 tarihinde görevlendirildiği görülmektedir.

Sın
No
1

2
3

4

5
6
7
fi

V
10

11

\i

11
u
ıs
16
17

18
19
20
21
22

23
24

26

27

a
29

30
31
32

Ancıa Cinsi

Kimyon

Ümyuo

Kimyon

ünyon

Kamvon
Kimyon

Kamun

Kimyon

Jımyon
ûmyud

Kimyon
Unyon
Kımyın

(ınyoo

Cim»»

Çıraya!

(anyon

Kimyon

Uroyon
kiınvon

jmyon

Anyon

iamyon

lanyoo

Kimyon

Kimyon

Kamyon

Kamyon
ituyuKl

Kamyona
jmyunö

Plaka No

35 DA 105
55 DA 105

55 EZ 495.
55LL671
55LL671

55LL671
55U67I

5514.671
55 LL67I

55a671

55L167I

iiatn
JSU.Mı
55 U 671

S5U.671
5511671

55LT317

55LT317

55SD6O9

S5SD604
55SD609

55SD609

55SD609

55SD6O9

55SD6O9

55SD609

» S D 6 O 9

55SD609

J5LR664

MLR 664

55LS109

Ualcl

1998

1998

2000

2001

2001

2Û01

2001

2001
2X1
2001

200!

itli!

imi
2001
2001

2001
1998

1998
2001
2001
2001

2001

2001

2001

2001

2301
2001

2001
200)

2003
2001

Gârcvkodırildij
Şctıir

Sim
İstanbul
buıbul

Aatsyi
Amayı
Ankara

Amasya

Sinup

Amasya

W
Sinop
jiraoşlunc

Amasya
Sioop

Sinop

SİV3S
Sim
Siaıp

Amasya
(Mı
Amajya

Ünye

Asasyı

Memiyt

Oıyt

Oıdu

Amcya

Aabn

Bolu

Uayt

Yusuf ASLAN

Kemal KÖROÖUJ
Vaarf ASLAN

CtrıjizÛHURK

Yusuf ASLAN
Y U M I T A S U N

Ccnsiûrrinu

Adnan Y1LDHUM
AdıaiYlUHRIM
KamlKOROûLl

CcngzOZTÛRK
VljtıdAÜLAN

ATİrVIlRAI.
VndASIAN

KoolKOROCLl

Kanal KÖROÖUJ

Yusuf ASLAN
Azmi MAT

A m VURAL

Adıuı YILDIRIM

Vusul ASLAN

Mm YİLDİRİM

Nefti KARADAYI

CngizÖznJHC

Adnu YILDIRIM

CcmkûZTTJRK

Nqct KABADAYI

Yuaıf ASLAN

Mutama) AIJUYOGU

AhnstINCE
Mcci SAĞLAM

(alil Tınhı

13.08İOU3

07.112003

07.12.2003

17.06.2003

26.05.2U1B

17JJ7.2003

ıwzm
18.09.21)03

19J».2O03
14.10.2003

I6.10.200J
1İII.200J

18.112003

23.12.2tXO

».112003

08.07.2003^

13JJ8JO03
Ü5JJ12UÜ

asaım
O3.O3.2OU3

20^3.2003

I946.2U03

I6J17J0O3

2109J003

1U0.200J

12.0.1.2003

16.05.2003

18JB.2003

Donis Tarihi

UJUU003

09.I2.2WO

09.11X0}

17.06.2003
26.06JU03
18.07.SMJ

21.07 J003

18.09.2003
19.092003

14.10.2003

16.I0JO13

12.ii.aw3
12.1221ın

18.112003

23.112003

K U 2 0 O 3

ia07JOO3
1-J.Û8.2OT!

U5.012003

06012003
O3.O3-2UU3

20.03İ003
19,06.2003

22.093X0
25,092103

13.102009

l6,la20Q3
11113 JDO3
18.O5JOO3

I8İ8.20O3

KmAİ

Anah
55768

50106

13567
14026

14382

15411

16192
1M3
16842
17054

17J2
, 19ÜS7

19380,

19696.

9(131
Amali

Analı

14132

14501

14928

15362

16107

16444

18062

18718

18966

19352

1007

5309

19163

Dönü)

Kn/si

Anah

57725

35060

14027

14306

1541

15706

1651

16813

17052

17412

15015
insi
19688
20027

20342

Analı

Ana l
14501

14794

15157

15609

16317

16759

18718

1B28

19352

19677

1923
6582

19374

X».

Tup.Km

195

•»
460

280
1036

295
325
28
210
358

İ5S9
21
308
331
31

369

293
229

W}

315

656

210

386

325

916

1273

211

Hircıaıo-AI™ Yatıl

Mikan « Nasıl Almtto

ÇEK 297J0LT.

ÇEK 697.09 LT.

ÇEK 75158 LT.
ÇEK 17.74 LT.

ÇEK t*1.6i LT.

ÇEK 3B1 LT.

ÇEK 254.27 LT.

ÇEK 126.541.T..

f t t . <••;$
. i

jüt

*•'•••• '•••J

ÇEK 87.81 LT.
ÇEK 150J1LT...
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PLAKA NO 55 DA 105 (EK-7)
ALINAN AKARYAKIT

Tarih

08.01.2003

08.04.2003

09.04.2003

10.04.2003

02.05.2003

12.05.2003

17.06.2003

02.07.2003

08.07.2003

15.07.2003

09.08.2003

13.08.2003

13.08.2003

14.08.2003

14.08.2003

16.08.2003

02.09.2003

23.09.2003

13.10.2003

04.11.2003

06.11.2003

07.12.2003

07.12.2003

07.12.2003

08.12.2003

09.12.2003

Alındığı Değiştiği
Kilometre

53873

54150

54420

ARIZAU

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZAU

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZAU

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZAU

55122

55382

55779

56066

56391

562^ •*/2'.«

SAYFA TOPLAMI' . ,5*9

Benzin-Motorin
Miktan(LI.)

183,97

136,00

166,00

173.00

119,00

170,00

156,00

135,00

81,00

100,00

150,00

113,00

147,67

149,57

145,00

32,00

64,00

130,00

108,00

45,00

71,00

141,00

87,97

166,66

*X"\ 177,64

ninîîf6-66

Bjg*Paflfc,i4
SMsura '

Tutan(TL)

250.000.000

203.320.000

250.000.000

258.635.000

168.742.000

241.060.000

218.556.000

189.135.000

113.481.000

139.900.000

209.850.000

158.087.000

210.000.000

210.000.000

202.855.000

44.768.000

89.536.000

176.540.000

146.664.000

61.155.000

96.489.000

191.619.000

120.000.000

225.000.000

240.000.000

225.000.000

4.640.392.000

Belge No

006044

037731

055326

037887

038803

039267

000997

002093

002397

002639

004063

004048

23766 D

024547 D

004153

004198

004856

005894

006866

008006

008043

009499

061920 D

100148 D

038996 0

100154 D
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5- Ek-7 formlarından, 55 LT 317 plakalı araç 31.12.2002 tarihinde 52870 km de kilometre sayacı
arıza yapmış. 09.09.2003 tarihinde 53030 km de çalışmaya başlamıştır. Bu araç 9 ay gibi uzun bir
süre km sayacı arızalı görülmektedir. . Harcamaların takibinde en temel göstergelerden olan
kilometre göstergesinin bu kadar uzun zaman arızalı görülmesi, teknik gerekliliklerden daha çok,
harcamaların denetiminin zorlaştınlması amacını taşıdığı düşünülmektedir.

PLAKA NO 55LT317 (EK-7)
' " AUNAN AKARYAKIT

Tarih

23.04.200?

23.04.200?

02 06.2003

13.06.2003

27.06.2003

09.07.2003

09.07.2003

10.07.2003

10.07.2003

04.08.2003

12.08.2003

13.08.2003

14 08.2003

14.08.2003

26.08.2003

29.08.2|»3

09.09.2003

17.09.2003

06.10.2003

21.10.2003

23.12.2003

Alındığı Deştiği
KHometre

ARIZALI

AflIZAU

AB CALİ

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZAU

ARIZAU

53030

53176

53394

53693

53817

AS

SAYFA TOPLAMI

Benzin-Motorin
Miktan(U)

68,00

65,00

45,00

32.00

29.00

17,00

74.00

94,50

85,77

75,00

52,00

42.20

62,98

21,38

55,00

64.23

51,00

34,00

43,00

65,00

37,00

1103,04

TutantTL)

96.424.000

92.170.000

63.045.000

44.832.000

40.629.000

23.817.000

105.000.000

135.000.000

120.000.000

104.925.000

72.748.000

60.000.000

»0.000.000

30.000.000

76.945.000

90.000000

71.349.000

47.056.000

58.394.000

74.690.000

50.183.000

1.547.207.000

Belge No

039890

038351

000456

000936

001815

002416

23S66D

103024 0

57411 D

003515

004042

23765 0

811200

024546 D

004485

58248

005383

005616

006662

007193

000305

Aşağıda verilen 2003 yılı Ek-7 formu ve görevlendirme çizelgesinden, 55 LZ 491 plakalı
araç, Ankara'ya gidiş-dönüşte Ahmet Demirağ yönetiminde (çıbş tarihi:07.02.2003

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 4 8 9 -

tarihli) 6.06 LT/100 km yakıt yakarken; aynı araç Yusuf Aslan yönetiminde (çıkış tarihi:
02.12.2003) 11.13 LT/100 km yakıt yaktığı görülmektedir. Bu hesaplardan aynı aracı aynı yolda
Yusuf Aslan kullandığında yaklaşık %84 daha fazla yakıt harcadığı görülmektedir.

Bu fazla yakıt tüketimi aşağıda bazı örnekleri gösterildiği gibi Yusuf Aslan'ın kullandığı
tüm araçlarda görülmektedir:

Araba İŞoför
p'LT8%~'kemalKöroğİüİÂdana09-15.03.2Ö03 İ6.22Lt7İ00km
§!İ^ fe 29.22 LT/100 km (%80daha ?«İa)

55 LV 259 Şelahattin Başer Mardin 09-12.04.2004 25.49 LT/100 km
!_ İbrahim Özen [ j
^İİ j " İ46.73lf/100km(%83dahafazla)

- j

55LN401 plaşGüngör {Adana-Antalya |8.03 LT/100 km

I I ^ !̂
^ 4 L T / W M % 1 3 ^ d a h a j ; a z l a )

JS5 LN 40f YusufÂslan Sinop"20-IÖ.20Ö1 " |l7.17'LT/10Ökm (%IÎ4 daha fazla) ]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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PLAKA NO: 55LZ491 (EK-7)
AUNAN AKARYAKIT

Tarih

0

0

AlındıJhDejişüği
Kilometre

ARA TOPLAM

.12.2003

1.12.2003

03.12.2003

03.12.2003

03.12.2003

09.12.2003

15.12.2003

16.12.2003

26.12.2003

13466

13719

13990

14228

14444

14934

15338

15663

16026

SAYFA TOPLAMI

Benzin-Motorin
Miktarı(U.)

986,10

33,00

55,22

44,28

11,00

67,00

52,00

37,00

32,00

38,00

' ' ' • ' ' ' / 'il

1355,60

TutanfTL) •

1.360.948.000

44.847.000

75.000.000

6O.000.000

15.000.000

91.053.000

70.668.000

50.283.000

43.488.000

51.642.000

1.662.929.000

Belge No

009125

042810 D

9159260

042823 D

009379

009630

009790

009632

000416

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 491 —

Sut
No
<r.
9H

m
100
im
im
Ifn
JQ4
İM
106
1(17

ıra
İ M

110
111
112
113
114

j ı i

I I K

117
I I *
11»
1211

121
122
17*
124
125
1»
127
12a

Ar*», C m

Mmüfc
MnıMi
Mlaibij
«•»«•
Mmibü
«ılbtı
^Inîkjk

Kuittı
»InkKh
>4nd>û
•Un*x»
•laibos
KiniM»
.<»»»!
rljnihlı

Mioitö

4»*uı
MidMii
«aklı
W ü >
(UifciU
««ita
(irAb

MiaiMı
UslMb
<in*(r.
lioihiu

Miı*4>

PUaNo

55 LTO4I
55LTO41
5SLTO4I
53LTO41
33LTO41
S5LTO41

«yoıı
5512491
33LZ49I
55LZ491
53 U 491
55LZ491
S5LZ491
5SLZ4V1
»12 Mİ
3SLZ4VI
33 U 491
53L249I

53 U 491
33 LZ491
3SL249I
33 SA120
3SSAI2O
55SA12O
55SA12B
S5SAI20
3SSAI2O
35 SA 131
35SDO27
35 SI) 027

UDICI

ı<m
ww
um
I9W
ı « 9
H M
I V 9 9

2j»J2

2UÛ2

»02
2002

2002

3J0
20O2

2002

2002

2002

2002

?nc

2002

2002

2000

anı
2000

20110

200U

20»
20UD

211»

20»
» I I

OemtadmUtı
Sebir

Anw«

b«.
Anutyı
Ünye

Anuftya

3m»
Ankark

Sin»
AjnMya
S i m
»Uudiyc
SİMP
Snop
s i m
Sinip
Anusya
Am»ra

Aıaksua
Siıvp
Slımp
Am»y.

AOUKYI

AKU»V*

üsc>y>
Gcıs

Gerze
innp

$oSn>ı(UıS<tn>lı

«anRIKCAK
Ytt4if ASLAN
Nttat SAĞLAM
C m u O 2 T U I U
UeatSAGtAM
* ı i » DEKYAL
hfcciı SAÖI-AM
Ahna DEMUIAO
«nal EÖKOCLU
»urtan SEKkAYA
O n J KÛROÛLİI

N a a KABADAYI
toulKOROGLU
CcmlKOltOâLU

Adnan YİLDİRİM
felkDEBYAl
>blia DEKYAL
tfeda DEKYAL

4atoO£KYAL
MiüaDEKYAL
fümaıALTINaK

Adnan YİLDİRİM
Larai KCKOGİ.U
Joio DFJIYAL
toia KABADAYI
«nalKOROCUJ
tealKOROnuj
:cnal KÖKOCLU

M ı4waml ALUAYOC'UJ

.IcuıTlKIKOCl.U

GIII lıiü

otmzm

fK»9Jflû3
17.M200}
23J»,2003
2H.103I03
U3.I2JOD3
mjmora
2OMJ0O3
28.06 W O
24OT2D3
27.10^103
29.1OJ0ln
071I.2M3
14.I1JUO3
17.11 3103
18.117003
1V.I12M3

12.12.2003
13.12.2003
26.1! M ) )
O7J13.2OO3

231)7.20113

(OJ».2003

03.10.2003

06.102UO3

07.10.2(01

O3.IIJU3
22.01 200J
2i.ni : m ı

ntn« Tarih

w w ara
05JNJUU
(*W.2OO3

nmjjoı
11.1»JXU

aıajcoı
os.i2Jcm
07J)2JO(a
2006.2003
2ü.otjar>
UJ»J0O3
27.1021103
S.19.20U3
07.I1.2HU
14.1U003
n.ııauj
m.ıı.Xan
1S.11JUIJ

0312.2003

12.0200}

I5.i2.axa

2o.12.2003

O7.O5.2UI.1

23A7J0O3

03İMJÛO3

03.10.200?

06.10JO03

m.ıojnta

03.11.2003

22.01.2W3

nm.ıan

Km.ll

20734:

2O7J5!

2O8III

2imaı
21047!

2I77«7

2232S:

3748

5760

«100

7242

9362

10*6
107*
1UJ0
12182

12351

12171

1347*

15027

13333

161113

tlUM
198323

2O73U3

2146«

215S5C

2ISVS5

2222H5

«1.137

11(35

D M r )

K10.VI

2117351

2ON33

2OH30

2 0 W »
2IU64&
21807»
22İ46:

462.
«097
6330
7652

ı>u>:
10429
111»
12141
12331

ııım
1.3130

134£

I44A7

I5D0

13673

16330

IH6262

19H625

21)7837

214940

213X35

216227

222J71

»16J1

»2120

Kal.

T».K».
210
374
220
3»r
17:
2aK
21'.
874
337
280
410
67:
34)

391
Z»
3M
3211

279
32
Vtl
303
340
313
301
3Ü2
334
291
283
172
2H6
324
283

Harouaı-Alsaiı Yak»

Mtor..cNwlMnUl

ÇEK 10.97 LT.
(3=JC 53.03 LT.

^ K 1I0J01.T.

- ' - ' • • •

f • ,. '..-.X

t Sub»M0QWp^.

Sın
No
193
I<M
1«
1%
197
198
199
200
31!
2U2
» 1
3)4

20}
206
20?
21»
2119

210
211
212
213
214
2U
216
217
218
219
220
221
222
213
224

Arsan Cim

Outna

UuMa
OtnMiı
(Kitin
Ourı»
OloHs
Û»*fa
OuM>
Outnih
OuMt
3(a6âs
inMi

OtoM»
Olohb
Ou*iı
OUMs
Ontais
OnıMi
Oubb
OnMs
«ıılak

OvMta
Ou*iı
Ourü
Otoob
OUIÛ
Oubb
Otnrûı
Oabiı,

OlObiK

P U a N o

55 EK 816
55 EK «16
33 ÜZ 4311
55 t Z 430
55 EZ 430
55LF424
35LF424
3SLF423
35LF425
55LRI5J
3S1.T»9O
33LTKW1
53LTÜÜO
53LTS90
55 LT«90
SSLTtMl
35LTMO
5SI.TM0
55LTM1
55LT89O
.15 L I »90
3SLV259
55 LV 239
53LVÎ3V
33 LV 25»
33LV23»
35LV23»
53LV239
S5LV259
53LV23"
33 I V 239
55 LV 23^

MoUı

1984

İVM
2002

3UU2

J002

IW3
1993

199]

1993

1997

IVVH

ftn
1998

1998

19M
|99B

;«»«

199ü

IMS
199S

IW8
H99
1999

1999

1999

1 W
1999

1W9
1999

1999

19«
19V9

Sefer

«La
Mcizilon

S4aop

Akuray

Ocnt

Sbvıp

Aoasya

Mcnilaıı

Ûıtye

U m
EnnoUık

Adana

Üavc

(Mu
İzmir

Maaîu

Maûtm
Siup
Si«»
Siftnp

S t a ,

Borsa

Unrif

Etumn
kjr^hi.
Çıralka»
Shm.
Otroua
Anusvı
Onlu
Anken
Uollı.lısanjı

ŞoGno A4 So)«*

Yusor ASLAN

Barran$ENKAYA

Adnan YILDIMM

Kanıl KOROÛLU

Kanal K Û R Ü C L U

Frdo|anTORKF.Il

C e w U 6 r r C » K

ErlnDOûAN

Erkan DOâAN

brofaım ÖZEN

Conal KOROCLU

Cemal KOüOOlU

SdabaOia BAŞER

Yırutf ASLAN

SrtıtenaB<,SCR

CaralKOROCUl

EnlüJtaıiTTIKKER

EıdoiuTDRKER

K a m i KOHOGl.U

Enaj£uTCIRKER

' ASIAN-K KCHİOÛUI

S BAŞER Y ASLAN

KKOROOa-YASlAN

Sdabnia flAŞGS

Y.ASLAN-S.BA5ER

Komi KOKOCLU

Y » « ( ASLAN

Kanal KOROOLU

KcnolKfiROClJJ

Ymol ASLAN

Yunt ASLAN

Cidrf Tarik

17.10.2003

27122003

08.02J003

H J M . I U U J

2J.1ÛJUB

14Ün\3OQ3

29.10^003

2X03.2003

IUr5.2O13

ISJOIJOO?

2J.02.2O13

INlıJaiU
aiMjııu
KMJ003
OIJ13JOO3

lH.ft5.2003

I3UU003

2 9 U J 0 0 3

13.I2J20OJ

23.I120O3

27.12J01I3

IH.OI.MflJ

IS0J.MOJ

28J03.2OO3

IOD4J0O3

23M.2OD

(UX»,2nn

I5Ü3.2OO3

IM6.2D03

l!Ü6 2 a i !

19.1IJ003

I9.İ2.2003

D â £ ) T a ( i h

K.10.2om

27.12.2003

onmaca
21.04.2003
u.ıoanu
Iİ.U6.2OCU
29.103103
2Uıj,2ıl03
IIJB.2IIU
l lOl i l f l}
27 012003
\sm:im
tıvuzm
I9JMJDO3

O3JBJOO3

24J1SJU03

l3.n6.3ITJ

».Ü6.20ÜÎ
13.112003

23.12.2003

27.112003

23.O1JOII3
2OJJ3JOU3

03.04.2003

13.O4JCO3

M.U4.VO0O

o j j H J n u
15.05.200]
:Z.0t.20O3
23.0b3U.l
il.11-200)
27.I2.20O.1

Cin
KmU
31754

526144

940

182
13M9

oan
8239

43210

47318

2S734

659fl
«7522

7IMII2

70902

71350

73611

76011

76344

78039

«0033

K0422

61520

M776

67O3t

68309

61467

72133

72308

73162

73464

739M)

7309V

D<M>

ti» M
511709
52643

14)3
321T2

13340

6 6 * 9 6

8297

4336

47383

29193

(1729

6932

70901

71361

73630

76011

76279

76*01

7U4İ
»XII
80810
U12:
67IKB
61303
69466
72IIM
72308
73019
73464
7386»
73028
77117

tjd.
Tur>.K(n.

116
2»
49

146
23
51
İ M
35
267
44

110

2202

219
439

2JO0

2331

26»
ı*ı |l$i

33İ
3U

17te
22S2
1473
957

3637
375
311
302
404

104*
201«

HocanatMlınaoYab
Mil4an ıc Nasıl Auadt]
ÇEK 395JÖ LT

,EK 2 I 2 İ 9 I.T.

"KK W 7 * * 1*1'
T:K .15711 İ T İ

CEK 67203 LTt

CEK:.:'.ijuja LT.
• : .J- •. ? \

;««İ|4V2^. •Lr\~

îtaİaalBlMaînl

W^.W3îreıı.T.
ÇEK 39S.11 LT.
ÇEK 390.94 LT.

t X >«u50LT.
tEK I4S2Aİ LT.

ŞX 365.01 I.T.

,ÎX tana LT.
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Sın

129

130
13

132

133

134

133
136

1J7

138

139

D?

143

144

145

146

147

148

149

150

151

132

153
154
155
156

157

158

159

160

A n a » C i m

O t a b a s

Otobfc
ototo
O u * ü s

ftobus
Oolmj

OMs
(Mûs

Oübfc

Vtm
ülotrâ
AOHB

O h ı b t B

OsoMs
O l o b v s

O k * f c

O u b v t

Oırtös
(Mis
O i o M s

O ı o t ı û s

OWÖÛS

Olobts

Olobn

(Mis

Ortiü

O t o b ü s

O t o a o t t l

J t a t t M

3 t n m o b i l

O t o m o b i l

PlıkıNo

5) Ut 15

55LT890

5 5 L T 8 9 0

55LT89O
55LT690
5 5 L T 8 9 0

55LTH9O
55LT890
55LT89I
HUM

İJIT89(

3J Ll iMi

ÎSI.TJ90

55LV259

55I.V259

55LV259

5 J L V 2 5 9

5 5 L V 2 5 9

5 5 1 . V 2 5 9

5 5 L V 2 5 9

5 5 L V 2 5 9

5 5 L V 2 3 9

55LV259
55LV259

«LV259

5LV259

5LV259
5 DP 893
5DP893
5 D P 8 9 3

5 İ D P 8 9 3

5 D P 8 9 3

Mak

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 8

1 9 9 8

1 9 9 8

1WS

1 9 9 8

1 9 9 8

1 9 9 8

1 9 9 8

1998

1 9 9 8

1 9 9 9

I V 9 9

1 9 9 9

1 9 9 9

1 9 9 9

1 9 9 9

1 9 9 9

1 9 9 9

m
1 9 9 9

19W

1 9 9 9

m
im
1»1

ı«ı
MI

im
1 9 9 1

Setir
Fatsa
Bun
Aıbn

Ankın
M ı t ı l > ı

İ z m i r

( n ı y ı

i z m i r

r l c n i f ™

Sarç)
Tozgu

S i n o p

Uıyc
l u n a

E s k i ş e h i r

Mardin
Ihteoa
Edime
I m i f

Anuln

un)

S i m p

A n k j n

A m s y ı

S i l K f

bur
nop

KOt

mf

unc
n a l y i

SoünaAıiSmalı

E m n Ş İ M Ş E K

K O T I I K Û R O C L I

SctoranBAŞOl

I b r a h m Û Z E N

BubnSENKAYA
F/d^mTlTlKER
Enk^anTVUCER
tt*4«iı TÛRKER
F/can ŞİMŞEK
ErdaftuTORKEK
E r a j Ş İ M Ş E K

Y u s u f A S L A N

KHıBI KÖROûLU

f ı ı u f A S L A N

Yusuf ASLAN
SBAŞHU.OÜEN
Yusuf ASLAN
Y o s ı f A S L A N

Yusuf ASLAN
Y u s u f A S L A N

SclaluttiaBAŞER
bnhimOZEN

SAhtaBAŞER
StkbmnBAŞER
Yunf ASLAN

u s u f A S L A N

Y A İ U N K . K < 1 0 0 U )

q a KABADAYI
Uuımact ÇAYLAK

rda^ıa TÜRKER
E/dçnTÜKKEft
t i e l i ı ı D E R Y A L

Gidi» Tni

1 7 . 0 4 İ O M

1 8 4 1 1 . 2 0 0 4

0 7 . 0 3 . 2 0 0 4

umm

1 5 M J 0 O 4

2 4 . 0 4 . 2 0 0 4

0 7 . 0 5 . 2 0 0 4

0 6 . O 6 J 0 O 4

I 2 J K 2 0 O 4

0 1 0 7 2 0 0 4

1 1 . 0 9 . 2 0 0 4

Hj,pı.2m
O 4 M 2 O O 4

0 9 . 0 4 J 0 0 4

2 2 . 1 M . 2 O Û 4

2 7 . O 4 . 2 0 O 4

O 7 J B , 2 a M

2 7 . 0 5 . 2 0 0 4

O I . 0 6 . 2 O I U

1 2 . 0 & 2 0 0 4

I 7 . T J 6 J 0 0 4

2 4 J K . 2 Ü U 4

mum
27.103)4

9 J E 2 0 0 4

7 . W İ O »

2 0 . 0 4 . 2 0 0 4

0 4 . 0 5 . 2 0 0 4

7.05.2004

D & d f T u t h

I 7 J M . 2 0 0 4

2 5 / H Ü I H

12.O3JOD4
Ş U U R U M

0 4 . 0 4 . 2 0 0 4

1 9 5 4 İ 0 0 4

2 9 / M . 2 0 0 4

1 3 4 Ö . 2 0 O 4

0 6 Ü 6 J 0 0 4

1 2 4 6 . 2 0 0 4

tHinm
1 L O 8 . 2 0 O 4

1 1 , ( X 1 J ( J W

1 2 . 0 4 ^ 0 0 4

2 5 İ İ 4 J 0 0 4

03.H5JOM
1 5 . 0 5 . 2 0 0 4

3 U 0 5 İ 0 O 4

0 1 , 0 6 . 2 1 1 0 4

12.0004

19.062004

24.06J0M

26.07.2004
2 3 . 0 9 . 2 0 0 4

0 1 . 1 1 J O 3 4

S J ) 3 . 2 0 0 4

7 M . 2 0 O 4

J L 0 4 . 2 O O 4

4 . 0 5 J 0 M

7 . 0 5 . 2 0 0 4

«IH,*
77«

8 0 8 Ü

825
8 3 6 5

8 4 8 6 !

863

«87

9046C
9 5 2 9 C

9 5 6 8

9 6 2 4 4

9 7 5 7 8

9 8 3 7

77K

7 8 9 3 6

8 0 7 4

83130
8 5 2 9 8

8 8 5 0 8

9 3 9 1 7

96353
97(129

973S5
9 8 3 2 1

9 9 0 0 6

99744
1 0 5 5 2 4

9 3 6 3

1 1 5 3 9

1 3 1 0 7

1 4 4 7 2

1 5 0 1 1

D a n û }

7 8 2 6 1

82$
8365"
8 4 7 »

861

8 8 6 5 !

9 0 4 2 2

9 2 8 » !

9 S J 5 6

9 6 0 9 9

9 7 2 7 9

9 8 0 9

9 8 6 1

7M*

8 0 7 4 1

8 3 0 9 9

8 4 9 1 5

8 8 4 3 5

9 1 0 2 2

9 6 3 3 3

97029
9 7 4 0 7

9 8 3 2 0

9 8 9 5 0

993*7
1 0 1 3 0 9

1 0 7 9 7 1

9713
11823
1 3 3 6 8

1 4 7 2 8

1 5 3 0 9

Kıl

173-
1 0 6 .

II

13

230!
17
24
260

4

1035
51
24

17'

ISI15
2358
1785

3 1 3 7

2 5 1 4

2 4 1 6

676

378

935

62V

M
1 5 6 !

2 4 4 7

İM

284
261

as
298

K u t a o ı - A l i H g Y A ı

ÇEK 5 0 5 * 1 L T .

£ K 181.26 LT.

ÇJK
ÇEK

1 3 9 . 1 8 L T .

1 8 7 . 6 2 L T .

3 7 0 . 9 7 L T .

Ç E K 2 6 4 . H L T .

ÇEK. um LT.

cra

CLDL

ÇEK
ÇEK
ÇEK
ÇEK
EK
EK

1 4 4 . 9 8 L T .

8204» LT.
7 3 5 J 8 L T .

6 0 1 . 1 8 L T .

1 9 1 . 1 3 L T .

1 3 5 2 . 0 1 L T .

1 2 7 0 . 7 9 L T .

5 0 2 . 3 8 L T ,

•K 2 4 4 . 4 0 L T .

!K

"M
832J7 LT.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 4 9 3 -

PLAKA NO

Tarih

18.01.2004

18.01.2004

18.01.2004

19.01.2004

24.01.2004

24.01.2004

2501.2004

25.01.2004

25.01.2004

06.03.2004

07.03.2004

0903.2004

12.03.2004

14.03.2004

14.03.2004

19.03.2004

20.03.2004

21.03.2004

02.04.2004

03.04.2004

04.04.2004

04.04.2004

09.04.2004

15.04.2004

15.04.2004

15.04.2004

SAYF/I

55 LT 890

Alındığı Değiştiği
Kilometre

80863

81061

81320

81423

81776

82035

82309

82473

82588

82598

82848

83124

83406

83660

84020

84320

84451

84787

84868

85129

85574

85819

86200 w *

86972 V / T H

k TOPLAMI ^ -

ALINAN AKARYAKIT
(EK-İ

Benzin-Motorin
Miktan(Lt)

49,74

76,20

44,11

66,07

66,76

68,82

76,08

87,84

44,24

62,00

64,00

64,00

53,26

70.00

53,60

42,70

42,86

58,00

23,00

62,54

62,54

62,54

p**, 63,00

j^TVoo

TOV" 1530,18

TutarıfTL.)

67500000

105.000.000

60.000.000

90.000.000

90.000.000

120.000.000

105.000.000

120.000.000

60.000.000

87.160.000

90.000.000

90.000.000

75.000.000

98.434000

75-000.000

60-000.000

60.000.000

81.548.000

32.350.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

88.600.000

56.240.000

75.000,000

75.000.000

2.131.832.000

Belqe No

013539

48981 D

144617 D

100552 D

022138 D

034608 D

40805 0

60999 D

014222

001523

006821 D

313580 0

006890 D

001280

771585 D

433396 D

771796 D

001475

002350

790689 D

31555 0

790713 D

002699

000529

772921 D

081997 D
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PLAKA NO

Tarih

55 UT 890

Alndığı Değiştiği
Kilometre

NAKLİ YEKON

Oa.06.2004

12.06.2004

18.06.2004

02.07.2004

03.07.2004

04.07.2004

22.07.2004

23.07.2004

08.08.2004

11.08.2004

08.09.2004

10.09.2004

01.10.2004

01.12.2004

02.12.2004

02.12.2004

04.12.2004

05.12.2004

95575

95681

96099

96278

96425

96736

97283

97419

97576

98083

98095

98364

98616

98785

99065

99301

99450

99793

SAYFA TOPUMİ

ALINAN AKARYAKIT
(EK-7)

Benzin-Motorin
Miktan(Lt>

2939.52

62,00

29,00

81,00

57,00

86,98

58,00

74,00

45,00

82,00

65,00

61,00

70,00

75,00

74,00

66,66

75,12

50.00

70,00

4121.28

Tutan(TL)

4.135.802.000

91.500.000

42.804.000

119.556.000

88.308.000

135.000.000

90.000.000

114.550.000

70.000.000

127.018.000

105.755,000

99.231.000

113.890.000

128.000.000

132.664.000

120.000.000

135.000.000

90.000.000

125.495.000

6.064.573.000

Belge No

020024

020283

020476

021079

56669 D

45813 0

021774

021790

022309

022339

025769

025870

024522

023546

058705 D

822628 0

822684 D

028694
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6- Ek-7 formlanndan, 55 LV 259 plakalı araç ile 27.04,2003 tarihinde Yusuf Aslan ve Selahattin
Başer yönetiminde yola çıkan araç: 72063 km de Terme'deki bir yakıt istasyonundan 141.04 LT
akaryakıt almış; 29.04.2003 tarihinde, 72100 km de (37 km yol gittikten sonra) Çarşamba Giritli
Petrolden 176.60 LT yakıt almış; 30.04.2003 de 72120 km de (20 km yol gittikten sonra) Şerif
Başgül petrolden (Ankara yolu üzeri) 246.85 LT yakıt almış; 03.05.2003 de 72146 km de (26 km
yol gittikten sonra) 102.09 LT yakıt almış:
Yusuf Aslan ve Selahattin Başer yönetimindeki 55 LV 259 plakalı aracın yakıt alımı dikkate
alındığında:

a. Toplam 83 km yol için 666.58 LT gibi çok aşın miktarda yakıt alındığı,

b. 666.58 LT yakıtın Samsun il sınırları içinde (55 km alan içinde) alındığı tespit edilmiştir.

c. 23-30.04.2003 tarihleri arasında Çanakkale de görevli gözüken Yusuf Aslan ve Selahattin
Başer'in akaryakıt belgelerinden 27.04.2003 ile 29.04.2003 tarihleri arasında Samsun'da
bulundukları anlaşılmaktadır. Oysa üniversiteye giriş tarihi 30.04.2003 olarak beyan
edilmiştir. Bu tarihler arasında şahısların ve aracın nerede olduğu belli değildir. Ayrıca bu
şahıslar hak etmedikleri fazladan 3 gün yolluk ve yevmiye alarak kurumu zarara
uğratmışlardır. Ayrıca bu üç gün içinde Samsun Büyük Şehir il sınırlan içinde yukarıda
belirtilen farklı istasyonlardan akaryakıt aldıkları tespit edilmiştir.

d. Yusuf Aslan ve Selahattin Başer tarafından Çanakkale'ye gidip gelmek için 1482.86 Litre
akaryakıt kullanıldığı aşağıdaki formdan anlaşılmaktadır. Bu yakıt tüketimi hayatın normal
koşullarına uygun değildir.

Yusuf Aslan ve Selahattin Başer'in kullandığı araçlardaki bu çok aşın yakıt tüketimi dikkate
alındığında: bununla ilgili hiçbir tedbirin alınmamış olması ve şehirler arşı yollar için sıkça
görevlendirilmiş olmalan da ilgili yöneticilerin göz yumduğunu düşündürmektedir.

55 LV 259 plakalı aracın, 23.09.2004 tarihinde Yusuf Aslan yönetiminde (Ordu, Sinop,
Amasya arasında) bir gün içinde 1565 km yol gittiği görülmektedir. Bu iller arasındaki mesafe ve
saat başına gidilen yol dikkate alındığında bu kadar km yol yapılmayacağı ortadır.
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PLAKA NO 55LV259 (EK-7)
ALINAN AKARYAKIT

Tarih

18.01.2003

19.01.2003

24.01.2003

25.01.2003

06.02.2003

09.02.2003

15.03.2003

16.03.2003

17.03.2003

20.03.2003

20.03.2003

29.03.2003

03.04.2003

05.04.2003

11.04.2003

13.04.2003

24.04.2003

24.01(2003

26.04.2003

27.04.2003

27.04.2003

27.04.2003

29.04.2003

30.04.2003

03.05.2003

14.05.2003

Alındığı Değiştiği
Kilometre

61553

62061

62417

62909

63254

64568

64764

65315

65865

66308

67017

67434

67890

68491

68834

69359

70108

70485

70914

71399

71850

72063

72100

72120

72146

72520

SAYFA TOPLAMI

Benzin-Motorin
Miktarı(Lt.)

94,61

153,84

176,75

197,22

175,00

242,00

98,00

210,00

212,4

175,71

201,00

178.80

212.14

260,00

135,50

211,00

212,90

193,52

175,94

158,33

177,68

141,04

176,60

246,85 j $

147̂ 00

4665,83

TgtarıfTL.)

130.000,000

210.000.000

240.000.000

270.000.000

250.950.000

347.028.000

151.704.000

325.000.000

325.000.000

275.000.000

311.148.000

275.000.000

325.000.000

388.700.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

275.000.000

250.000.000

225.000.000

250.000.000

200.000.000

T 250.000.000

V * 350.000.000

144.636.000

205.947.000

6.775.113.000

Belge No

034056

509058 D

0002310

063481 D

034949

035162

036689

114745 D

338914 D

84432 D

037148

88607 D

169177 0 _,

037695

1154860

076747 D

027862 D

7707 D

Vî

wmm

17849 D

038824

039355

/
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7- Ek-7 formlarından, 55 LT 890 plakalı araç Erdoğan Türker yönetiminde 24-29.04.2004 tarihinde
Konya'ya gidiş dönüşte 15.46 km/100 km (1711 km de 264.64 LT akaryakıt) yakıt harcadığı: aynı
aracın Geçici işçi Kemal Köroglu yönetiminde 18-25.01.2004 tarihleri arasında Bursa'ya gidiş
dönüşte 29.21 LT/100 km (1732 km de 505.88 LT akaryakıt) harcadığı göriilmektedir.Aynı aracı
Kemal Köroğlu kullandığında yaklaşık iki kat daha fazla akaryakıt harcadığı görülmektedir. Bu
durumda kurumun nasıl zarara uğratıldığı ortadadır.

8- Görevlendirme listesinde 2001 tarih ve 108 sıra no'lu görevlendirme ile 55 LR153 plakalı araç
29.05.2001 tarihinde Ordu-Sinop-Amasya ya Yunus Alkan yönetiminde görevlendirilmiştir. Bu
aracın kilometre sayacı 29241 km de başlamış ve 30589 km dönüş yapılarak 1348 km yol
gidilmiştir, Bu kayıt (görevlendirme) yakıt tüketimi izleme belgelerinde (Ek 7 formu) mevcut
değildir. Ayrıca 30.05.2001 tarihli Ek-7 formunda bu aracın km sayacı 28925 km de bulunduğu
görülüyor. Buna göre km sayacı geri gitmiştir. Söz konusu araçla ilgili kayıtlar biribirinden
farklıdır. Bu farklılık evrakların düzenli tutulmadığım veya sonradan yeniden düzenlendiğini
düşündürmektedir.

9- Ek-7 formunda 55 DV 449 plakalı otobüs 28.02.2003 ile 30.12.2003 tarihleri arasında 28590 km
yol için 5491 LT akaryakıt harcamıştır. Bu otobüsün toplamda yakıt tüketimi 19.20 LT /100 km
dir.

10- 55 DU 285 plakalı otobüs 08.01.2003 ile 31.12.2003 tarihleri arasında 26307 km yol için
11502.05 LT akaryakıt harcamıştır. Bu aracın toplamda yakıt tüketimi 43.72 LT/100 kra dir.
Ayrıca toplamda değil de belirli görevlendirilmeler dikkate alınarak yakıt tüketimi hesaplandığında
çok daha yüksek yakıt sarfiyatı olduğu da ortaya çıkmaktadır. Çünkü aynı aracın yakıt tüketimi
görevlendirilen kullanıcıya göre değişmektedir.

Bu iki otobüsün toplamdaki yakıt tüketimi karşılaştırıldığında 55 DU 285 plakalı otobüsün,
55 DV 449 plakalı otobüsün iki katından daha fazla (%128 daha fazla) yakıt harcadığı
görülmektedir. Yakıt tüketimindeki bu fark 6011.05 LT fazladan akaryakıta karşılık gelmektedir.
Bu kadar fazladan sarfedilen akaryakıt bugünkü fiyatı ile 12 milyardan daha fazladır. Sadece bu
örnek dikkate alındığında kurumun ne kadar zarara uğratıldığı ortaya çıkmaktadır.
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11- Aşağıda Ek-7 formunda yakıt tüketimi verilen 55 LT 891 plakalı araç 824 km yol için 122634

LT akaryakıt harcamıştır. Bu aracın toplamdaki yakıt tüketimi 148 LT /100 km gibi çok çok

fazladır. Hiçbir aracın bu kadar yakıt tüketmesi mümkün değildir.

PLAKA NO 5 5 L T 8 9 1 (EK-7)

ALINAN AKARYAKİT

Tarih

07.02.2003

22.04.2003

18.06.2003

20.08.2003

06.09.2003

08.10.2003

30.10.2003

23.12.2003

Alındığı Değiştiği

Kilometre

21571

21677

21804

21945

22064

22183

22269

22395

SAYFA TOPLAMI

Benzin-Motorin

Mikiarı(Lt)

174,34

162,00

152,00

132,00

137,00

155.00

150,00

184,00

* 'i

1226,34

TutanfTL.)

250.000.000

229.716.000

212.952.000

184.668.000

191.663.000

210.490.000

203.850.000

222.876.000

/HA
[ ^

1.706.215.000

Belge No

034973

039877

001133

004345

005164

006709

007496

000324
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12- Aşağıdaki 2005 Ek-7 formlarından: 55 DU 285 plakalı otobüsün 05.01.2005 ile 14.11.2005
tarihleri arasında yaptığı toplam 22125 km yol için harcadığı toplam akaryakıt 11142.45 LT
akaryakıt, 50.36 LT /100 km gibi çok yüksek bir değere karşılık gelmektedir.

Ayrıca, aynı aracın 05.01.2005-16.05.2005 tarihleri arasındaki yakıt tüketimi 46.78 LT/100
km iken: 06.09.2005-14.11.2005 tarihleri arasında yaklaşık %25 artarak 58.40 LT/100 km ye
çıkması da farklı bir suistimali ortaya çıkarmaktadır. Bu fark da aynı arabanın görevlendirilen
kişilere bağlı olarak niçin çok farklı yakıt tüketimi olduğunun sorgulanması gerektiğini
göstermektedir.

13- Aynca, 2005 yılı Ek-7 formlarından 55 SU 928 plakalı aracın 4393 km yol için 2318,33 LT
yakıt sarfiyatı görülmektedir. Bu aracın ortalama yakıt tüketimi 52.77 LT /100 km dir.

55 SU 927 plakalı aracın 3975 km yol için toplam yakıt tüketimi 3063,15 LT dir. Bu aracın
ortalama yakıt tüketimi 77.06 LT /100 km dir.

Aynı özellikteki bu iki aracın yakıt tüketimi arasında, 100 km de yaklaşık 25 LT fark
olması ciddi bir suistamal olduğunu göstermektedir.

PLAKA NO:

t7.09.S005

22.09.Z005

26.O9.ZOO5

29.09.2005

04.10.2005

0810 2005

IJ.1Q.Z005

17.10.2006

21 10-2005

27.10.2005

02112005

M.Tl 2005

18.11.2005

55 SU 928

MtanatB

1247

1648

2082

25S1

2919

3362

3612

4209

4578

4947

5333

5640

.•••;

!-f:ı

-

SAYFA TOPLAM)

— -
-

M3d»ML11

205.31

187.00

162 29

169.25

181.00

153.00

179.00

186.00

177.00

155,00

158,48

175.00

230.00

-T' A ı ı m.-M

n

2318,33

AUNANAKABYÂKİİ
BeranMom™

TKanfTL.)

425.000.000

387.110000

335.940.000

355.430.009

360.120.000

321.320.009

375.920.000

390.620.000

371.680.000

325.500.000

328.060.000

353.540.000

464.600.000

4.814.840.000

— ~ — _

(EK-7
1 .

BelgaNo

007858

008161

009105

009312

009531

009759

010246

010681

011214
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PLAKA NO:

Tarih

17.09.2005

22.09.2005

23.09.2005

27.095005

30.09.2005

04.10.2005

06.10.2005

10.10.2005

13.10.2005

17.10.2005

19.10.2005

24.10.2005

28.10.2005

01.11.2005

03.11.2005

07.11.2005

11.11.2005

17.11.2005

55 SU 927

Alındgı-D«âi;tigl
Kiometr*

1100

1421

1880

2290

2498

2730

3080

3465

3930

3892

4092

4203

4350

4420

4542

4345

5075

SAYFA TOPLAMI

ALINAN AKARYAKIT
(EK-7)

Benzln-Motorin
Mikları(Ll)

205,31

212,00

205,31

222,22

214,28

143,38

167,00

205,00

166,65

231.00

182.00

127,00

101,00

117,00

150,00

153,00

138,00

123,00

- " • • * *

3063,15

TutarıfTL.)

425.000.000

438.840.000

425.000.000

460.000.000

450.000.000

301.100.000

350.700.000

430.500.000

350.000.000

485.100.000

382.200.000

266.720.000

209.090.000

242.190.000

310.500.000

316.730.000

276.760.000

248.480.000

6370.910.000

Belge No

007960

008180

008198

008433

008687

008534

006620

009018

009109

009319

009501

009811

009775

010227

010248

010368

010745

011035

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 504 —

14- Ek-7 formlarından 2004 yılı toplam yakıt tüketimi 36417.35 LT gibi çok yüksek olan 55
LF 424 plakalı otobüsün bir örnek olması açısından 24.12.2004-31.12.2004 tarihleri arasındaki
119.04 LT/100 km ortalama yakıt tüketimi yapılan suistimali çok açık bir şekilde göstermektedir.

15- 2004 yılı Ek-7 formlarından 55 LL 671 plakalı kamyonun 02.11.2004-25.11.2004
tarihleri arasındaki ortalama yakıt tüketimi 32.91 LT/ 100 km iken; 06.01.2004-13.10.2004
tarihleri arasında 71.47 LT/100 km dir. Aynı aracın iki farklı dönemdeki yakıt tüketimi arasında
%1171ik bir fark vardır?

16- Aşağıdaki 2004 yılı Ek-7 formundan yıllık yakıt tüketimi 22350.45 LT olan 55 LF 425
plakalı otobüsün kilometre sayacının 6 defa bozulması nasıl açıklanabilir? Kilometere sayacının

anzalı olmadığı 05.03.2004-12.04.2004 tarihleri arasındaki ortalama (53J8 LT/ 100 km) yakıt

tüketimi, aynı aracın aşağıda verilen 2001 yılı Ek-7 formundan 2001 yılına ait ortalama yakıt

tüketimi (30.99 LT/100 km) ile karşılaştırıldığında bu durum daha net bir şekilde ortaya

çıkmaktadır.

]PIAKANO

Tarih

08.01.2001

11.01.2001

17.01.2001

23,01.2001

30.01.2001

09.02.2001

13.03.2001

21.03.2001

18.04.2001

05.05.2001

12.05.2001

15.05.2001

23.05.2001

26.05.2001

27.05.2001

01.06.2001

09.06.2001

24.09.2001

16.11.2001

J

55 LF 425

Alındığı Değiştiği
Kilometre

18464

16887

17325

17821

18331

18851

19263

19366

19936

20290

20788

20894

21128

21507

21738

23349

23556

23938

24808

SAYFA TOPLAMI

AUNAN AKARYAKIT
(EK-7)

Benzin-Motorin
Mittan(Lt)

187,96

170,27

156,45

199.02

197,92

179,23

135,63

50,47

182,96

140,65

161,97

38,75

41.89

97.70

69,83

182,90

66,49

159,00

166,67

2585,96

TutarıfTL.)

85.000.000

77.000.000

70.750.000

90.000.000

89.500.000

82.000.000

69.000.000

26.000.000

123.500.000

100.000.000

115.000.000

27.750.000

30.000.000

70.000.000

50.000.000

131.000.000

49.000.000

145.326.000

155.000.000

'.:*($.

1.585.826.000

BetaeNo

004517

004630

00480S

005131

005405

005683

006669

007210

008477

009164

009417

009554

009017

000776

000811

001100

000935

001826

003069

r"5îı_
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17- Aşağıdaki Ek-7 formundan görüldüğü gibi 1195 km yol için 1480.38 LT yakıt sarfiyatı olan 55

LT 891 plakalı aracın ortalama yakıt tüketimi 123.88 LT/100 km dir.

PLAKA NO 55LT891 (EK-7J

AUNAN AKARYAKIT
Taıih

06.02.2004

20.02.2004

05.03.2004

10.03.2004

24.03.2004

07.04.2004

17.05.2004

24.08.2004

27.08.2004

20.10.2004

17.12.2004

31.12.2004

Alındığı Değiştiği

Kilometre

22551

22596

23730

22676

22684

22748

23006

23068

23380

23626

23702

23746

SAYFA TOPLAMI

Benzin-Motorin

Miktan(Lt)

154,00

150,00

132,00

148,00

153,00

60,00

136,00

74,00

145.00

147,38

120,00

61,00

AS»{n:. .

1480,38

Tutan(TL)

208.978.000

203.550.000

185.592.000

208.088.000

215.118.000

84.396.000

191.230.000

109.224.000

235.915.000

264.253.000

215.160.000

109.373.000

? • %

2.230.877.000

BelqoNo

014776

000141

000948

001173

001923

002651

001085

020703

023547

025010

029718

030155

• _ , , \ _

• ) "•>

• ' • I ' ' '

. - • > • '

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 506 —

18- Aşağıdaki Ek-7 formundan, 3048.71 LT yakıt tüketimi olan 55 DA 105 plakalı aracın

çoğunlukla kilometre sayacının anzalı olması ; Harcamaların takibinde en temel göstergelerden

olan kilometre göstergesinin bu kadar uzun zaman anzalı görülmesi, teknik gerekliliklerden daha

çok, harcamalann denetiminin zorlaştınlması amacını taşıdığı düşünülmektedir.

PLAKA NO

Tarih

10.01.2004

16.02.2004

09.03.2004

26.03.2004

13.04.2004

01.05.2004

07.05.2004

12.05.2004

14.05.2004

18.05.2004

02.06.2004

04.06.2004

08.06.2004

17.06.2004

09.07.2004

27.08.2004

01.10.2004

22.10.2004

03.112004

12.11.2004

55 DA 105

Alındığı değiştiği
Kilometre

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

59255

59670

ARIZALI

ARIZALI

888

ARIZALI

1480

1739

1923

2074

ARIZALI

2478

2839

3170

3436

3775

ARIZALI

A

SAYFA TOPLAMI

ALINAN AKARYAKIT
fEK-7)

Benzin-Motorin
Mikları(Ü)

136,00

170,00

163,00

139,00

135.00

140,00

125,00

143,00

145,00

147,00

170,00

168,00

122,71

145,00

145,00

180,00

173,00

176.00

151,00

175,00

•'••>D!,I

3048,71

Tuları(TL)

184.800.000

230.700.000

229.178.000

195.434.000

189.810.000

196.854.000

175.910.000

201.044.000

203.983.000

216.972.000

250.920.000

247.068.000

181.120.000

214.020.000

224.605.000

292.860.000

281.471.000

315.568.000

270.743.000

313.77ip

4.617.735.000

Belge No

0)3276

014390

001154

001950

002940

000464

000649

000961

001059

001252

002082

002377

020015

020398

021409

023550

024510

025033

025477

027872

.t
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19- Aşağıdaki Ek-7 formundan 57 AN 155 plakalı aracın 410.73, 491.80 ve 90.16 LT olmak üzere

3 kez yakıt alınmış fakat yapılan yol miktarı işlenmemiştir. Aracın bir seferde 491.80 - 410.73

litre yakıt almış olması normal koşullara uygun bir durum değildir.

PLAKA NO: 57 AN 155 (EK-7)
ALINAN AKARYAKIT

Tarih

26.04.2004

12.07.2004

08.11.2004

Alındığı-Değ işliği
Kilometre

SAYFA TOPLAMI

Benzin-Motorin
Miktarı(Lt.)

410,73

491,80

90,16

992,69

TırtarıfTL.)

750.000.000

990.000.000

210.000.000

£*&

1.950.000.000

Belge No

41742 D

97551 D

98724 D

% " ^ - i
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20- Aşağıdaki Ek-7 formundan 1179.16 LT yakıt tüketimi olan 52 EC 454 plakalı aracın yaptığı

yol işlenmemiştir.

PLAKA NO: 52EC454

Tarih

03.03.2004

19.03.2004

02.04.2004

20.04.2004

21.04.2004

29.04.2004

06.05.2004

18.05.2004

06.09.2004

08.09.2004

13.09-2004

16.09.2004

24.09.2004

28.09.2004

29.09.2004

04.10.2004

11.10.2004

13.10.2004

18.10.2004

21.10.2004

27.10.2004

01.11.2004

04.11.2004

08.11-2004

10.11.2004

Alındığı-Deglşttği
Ktlomaıre

4 W"

ALINAN AKARYAKIT
(EK-7)

Benzin-Motorln
Miktan(U.)

24,70

41,20

123,50

41,20

33,00

41,20

33,00

41,20

21,36

36,60

56.90

49,80

2S.50

56.90

56.90

54,20

54,20

54,20

54,20

51,60

51.60

51,60

^ i r . ; E E 1 , 6 0

ı P 51.60

K. 19.40

SAYFA TOPLAMI 1179,16

Tutarım.)

45.000.000

75.000.000

225.000.000

75.000.000

60.000.000

75.000.000

60.000.000

75.000.000

45.000.000

75.000.000

120.000.000

105.000000

60.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000.000

120.000000

45.000.000

2.460.000.000

BelneNo

063893 D

063970 D

064078 D

064189 D

064210 D

064272 0

064323 D

064400 D

202398 0

65521 0

65563D

65597 D

65670 D

65714 D

65720 D

65782 D

658390

65862 D

65910 0

65941 D

65985 0

66045 D

66064 D

660810

66093 D
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21- Ek-7 formlarından 2004 yılı yakıt tüketimi 9930.02 LT olan 55 LY 875 plakalı aracın ortalama

yakıt tüketimi 56.39 LT /100 km çok fazla görünmektedir.

22- Aşağıdaki Ek-7 formundan görüldüğü gibi 55 LT 891 plakalı aracın 2002 yılı ortalama yakıt

tüketimi 196 LT /100 km dir.

PLAKA NO 5SLTB91 (EK.7,

ALINAN AKARYAKIT
Tarih

15.01.2002

26.03.2002

20.05.2002

25.06.2002

29.07.2002

16.09.2002

25.10.2002

18.11.2002

30.12.2002

27.12.2002

Aı

Alındığı Değiştiği

Kilometre

20688

20816

20952

21065

21117

21202

21267

21376

21436

21413

Af..

SftEfü

'-7a

SAYFA TOPLAMI

Benzin-Mnlorin
Mikten(U.)

137,75

150,00

104,37

196,00

128,99

164,76

136,54

150.00

134,05

115,77

1422.23

Tutanni.)

131.400.000

150.000.000

110.000.000

215.820.000

150.000.000

200.000.000

174.000.000

184.950.000

176.000.000

152.000.000

1 1.644.170.000

Belqe No

002771

004062

011482

011908

012858

014486

001346

002027

005766

005700
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23- 2002 yılı Ek-7 formundan, 2884 LT yakıt tüketimi olan 55 EY 132 plakalı aracın kilometre

sayacı hemen hemen yıl boyu arızalı görünmektedir. Bu aracın, kilometre sayacının arızalı olmadığı

07.03.2002-04.04.2002 tarihleri arasında ortalama yakıt tüketimi yaklaşık olarak 128 LT/ 100 km

dir.

24- Aşağıdaki Ek-7 formundan 55 LS 109 plakalı aracın 2002 yılı ortalama yakıt tüketimi 137 92
LT/ 100 km dir.

PLAKA NO: 55 LS 109 (EK-7)
ALINAN AKARYAKIT

Tarih Alındıjjt-Dejjiştifli
Kilometre

NAKÜ YEKÛN

10.) 2.2002

16.12.2002

24.12.2002

31.12.2002

13258

13556

13778

14108

Mehme» CEI,t
»uöe Müdürü

Benzin-Motorin
Mi klandı.)

1014,34

47,03

38.45

29.33

43.20

ASLI nİRİnr* t * ^

SAYFA TOPLAMI 1172.35

Tutarı(TL)

1.109.850.000

58.500.000

48.000.000

38.500.000

56.700.000

y

1.311.550.000

Belge No

002443

005386

0056S8

005776

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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25- Aşağıda verilen 2002 yılı Ek-7 formlarından görüldüğü gibi 8582.24 LT gibi yüksek miktarda

yakıt tüketimi olan 55 AZ 284 plakalı aracın, kilometre sayacı yaklaşık çalışma süresinin %90

nında arızalı gösterilmiştir. Harcamalann takibinde en temel göstergelerden olan kilometre

göstergesinin bu kadar uzun zaman arızalı görülmesi, teknik gerekliliklerden daha çok,

harcamalann denetiminin zorlaştınlması amacını taşıdığı düşünülmektedir.

PLAKA NO 55 AZ 284 (EK-7)
ALINAN AKARYAKIT

Tarih

15.03 2002

20.03.2002

21.03.2002

22.03.2002

22 03.2002

27.03.2002

08.04.2002

12.04.2002

23.04.2002

27.042002

08.05.2002

10.05.2002

10.05.2002

13.05.2002

17.05.2002

18.05.2002

19.05.2002

20.05.2002

21.05.2002

22.05.2002

24.05.2002

26.05.2002

29.05.2002

29.05.2002

05.06.2002

10.06.2002

Alındığı Dejiştıji
Kilometre

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZAU

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZAU

ARIZALI

ARIZALI

ARIZAU

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZAU

ARIZAU

AHIZALI

ARIZAU

SAYFA TOPLAMI

Beruin-Motorin

MİKları(U.)

169,23

175,00

47,60

135,00

150,00

165.00

98.92

97,93

145,41

53,92 ,

188.96

116,07

135,39

159.57

153,70

114,80

113,87

132.83

.- 110.53 /"'•

80,65f,C?S

100,54 ™\,

98,91 \ ! i .

84,88

151,80

187,50>Icboifl

3322,54

Tutarı(TL.)

165.000.000

175.000.000

47.600.000

135.000.000

150.000.000

165.000.000

100.000.000

99.000.000

147.000.000

54.500.000

195.000.000

120.000.000

140.000.000

165.000.000

162.000.000

121.000.000

120.000.000

140.000.000

'.•'Î1&500.000

Ö^SflM.OOÖ

«"-13t.jioo.ooo

1>*404.25O.OOO

100.000.000

160.000.000

r~. Jfl8.ooo.ooo
û d D'S53.oop (aoo ,

3.423.850.000

Belge No

003565

002452

002471

002482

002483

004077

004681

004826

010161

010199

010559

010582

010585

010655

011461

011463

011468

011483

011489

011495

010728

010743

010864

010872

010934

011081
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PLAKA NO

Tarih

55 AZ 284

Alındığı Deriştiği
Kilometre

NAKLİ YEKÛN

13.06.2002

1S.06.2002

05.07.2002

07.07.2002

12.07.2002

27.07.2002

01.08.2002

03.08.2002

09.08.2002

12.08.2002

21.08.2002

24.0B.2002

10.09.2002

11.09.2002

20.09.2002

21.09.2002

23.09.2002

26.09.2002

30.09.2002

06.10.2002

10.10.2002

30.10.2002

04.11.2002

08.11.2002

ARIZALI

ARIZAU

ARKALI

ARIZAU

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

339652

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZAU

ARIZALI

ARIZAU

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

ARIZALI

SAYFA TOPLAMI

ALINAN AKARYAKIT
(EK-7)

Benzln-Motorin
Miktan(U)

3322,54

179,93

184,66

134,25

71,62

144,35

230.43

111,79

107,05

121,19

144,06

128,86

65,12

120,28

127,68

88.83

129,55

116,59

,132,14 , • <

137.65/ "A

mi &
146.90 y , ' .

"50,95

137,74

143,72

111,11

6518.5dfe>urK<

?UB8M

TutarıOl.)

3.423.850.000

190.000.000

195.000.000

149.957.000

80.000.000

165.000.000

268.000.000

130.000.000

124.500.000

143.000.000

170.000.000

150.000.000

77.100.000

146.000.000

155.000.000

109.700.000

160.000.000

144.000.000

' ""^«3-200.000

«sŞTSıtûO.ooo

•v « 184.5OO.Q0O

~*~ 64.000.000

173.000.000

181.100.000

140.000.000

ÇEEİK 6.907.000
Mûrü

Belge No

011607

011626

012041

012046

012294

012747

012874

012886

012466

012477

013423

013439

013641

014454

000167

000173

000185

000452

000484

000681

000922

002326

014970

001658
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PLAKA NO 55 AZ 284 (EK-7)
ALINAN AKARYAKIT

Tarih Alındığı Değiştiği
Kilometre

NAKLİ YEKÛN

13.11.2002

15.11.2002

19.11.2002

22.11.2002

26.11.2002

28.11.2002

29.11.2002

03.12.2002

08.12.2002

09.12.2002

16.12.2002

20.12.2002

24.12.2002

25.12.2002

342646

342869

343343

343469

343619

343888

344143

344353

344500

344578

344682

344820

345138

345259

SAYFA TOPLAMI

Benzin-Motorin
Miktan(lt)

8518,54

172,00

178,42

168,57

159,00

154,10

171,00

158,15

163,82

137,06

96,46

153.73

126,50

141,67

63,22

/km

Tutarı(TL)

7.216.9O7.00O

212.500.000

220.000.000

232.500.000

197.000.000

190.000.000

212.000.000

195.000.000

202.000.000

170.500.000

120.000.000

192.000.000

1S8.0O0.0OO

186.000.000

83.000.000

qİ37

/I fil . .,,•

«SLİGll

8582,24

f

IDlFt

9.787.407.000

Belge No

001692

002013

002041

002114

002351

002369

002377

002404

002421

002436

005392

005485

005664

005669
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26- Aşağıda verilen 2001 yılı Ek-7 formlarından görüldüğü gibi 2001 yılı toplam yakıt tüketimi

10252.82 LT gibi çok fazla olan 55 AZ 284 plakalı aracın kilometre sayacının yaklaşık 9 ay

boyunca arızalı gösterilmiştir. . Harcamalann takibinde en temel göstergelerden olan kilometre

göstergesinin bu kadar uzun zaman arızalı görülmesi, teknik gerekliliklerden daha çok,

harcamaların denetiminin zorlaştınlması amacını taşıdığı düşünülmektedir. Kilometre sayacının

arızalı olmadığı dönemde ortalama yakıt tüketiminin 64 LT / 100 km olması da bunu

doğrulamaktadır.

PLAKA NO

Tarih

03.01.2001

08.01.2001

12.01.2001

23.01.2001

26.01.2001

12.02.2001

16.02.2001

20.02.2001

23.02.2001

28.02.2001

03.03.2001

12.03.2001

16.03.2001

21.03.2001

26.03.2001

28.03.2001

02.04.2001

04.04.2001

10.04.2001

13.04.2001

17.04.2001

20.04.2001

26.04.2001

28.04.2001

02.05.2001

08.05.2001

55 AZ 284

Alındığı Değiştiği
Kilometre

333619

333899

334159

334274

334471

334563

334874

335092

335365

335645

335909

336073

336328

336625

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Amali

Analı .»*

A n » / _+«
TİSİ

Arızafıî«W
1 • - \ r ^

Aröal\'"f5

Arızalı *

Arızalı

Arızalı

Arızalı

SAYFA TOPUMI

ALINAN AKARYAKİT
(EK-7)

Benzin-Motorln
Miktarı(U)

113,83

148,16

135,55

126,05

108,35

74.31

185,79

133,33

163,27

145,04

162,92

84,53

167,92

182,10

165,50

138,80

153,36

115,05

""5"Vİ 89,84

1 J : : ^,93

^ L " T İ 3 , 7 C r

' ^ ^ 170,83

109.62

158,52

165.84

3821,73

TutanOl.)

51.000.000

67.000.000

61.300.000

57.000.000

49.000.000

34.000.000

85.000.000

61.000.000

74.700.000

73.000.000

82.000.000

43.000.000

86.500.000

93.800.000

85.250.000

71.500.000

79.000.000

70.000.000

115.500.000

113.850.000

130.000.000

110.500.000

115.000.000

74.000.000

107.000.000

117.750.000

2.107.660.000

BeloeNo

004379

004534

004676

005136

005244

005779

005927

006058

006227

006482

006595

006809

006941

007141

007346

007400

007625

007739

008042

008164

008430

006551

008760

008836

009039

009256
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PLAKA NO

Tarih

55 AZ 284

Alındığı Değiştiği
Kilometre

NAKLİ YEKÛN

11.05.2001

15.05.2001

17.05.2001

20.052001

20.05.2001

24.05.2001

26.05.2001

30.05.2001

01.06.2001

01.06.2001

06.06.2001

09.06.2001
I

13.06.2001

18.06.2001

25.06.2001

29.08.2001

06.07.2001

10.07.2001

17.07.2001

23.07.2001

26.07.2001

31.07.2001

04.08.2001

07.08.2001

14.08.2001

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

337800

337868

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Anzalı JS

Naslif .»

A r ı z a j ı ^
X K"*

Arızalı^ c '"•'>

Arızalı ^

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

SAYFA TOPLAMI

ALINAN AKARYAKT
(EK-71

Benzin-Motorin
Miktarı(Lt.)

3821,73

155,63

130,00

139.66

158.31

93,99

163.82

121,50

189,45

101,25

55,86

187,72

146,50

162,83

173,00

161,00

142,40

Bfe^ 159,09

.00

,10

- ^ 1 0 9 . 2 2

135,72

135,18

138,03

169.33

7371,82

Tutandl.)

2.107.650.000

110.500.000

93.080.000

100.000.000

113.350.000

67.300.000

117.300.000

87.000.000

135.650.000

72.500.000

40.000.000

138.350.000

108.000.000

120.000.000

127.500.000

125.750.000

111.200.000

126.000.000

103.600.000

125.700.000

103.000.000

86.500.000

106.400.000

105.000.000

110.000.000

137.000.000

4.778.330.000

Belge No

009373

009557

009638

009802

009788

009951

000774

000932

001053

001077

000911

000937

000960

000992

001049

001087

001129

001150

001189

001218

001236

000116

000146

000410

000443
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İPLAKANO 55 AZ 284 (EK-7)
i AUNAN AKARYAKIT

Tarih AlındıSı Değimi
Kilometre

NAKLİ YEKÛN

17.08.2001

22.08.2001

27.08.2001

03.09.2001

07.09.2001

11.09.2001

13.09.2001

18.09.2001

I 21.09.2001

26.09.2001

01.10.2001

04.10.2001

09.10.2001

18.10.2001

20.10.2001

24.10.2001

02.112001

07.11.2001

21.11.2001

06.12.2001

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

Arızalı

^ * » « Ç P l ı

SAYFA TOPLAMI

Benzln-Motorin
Miktan(U)

7371,82

118,19

158,40

128,09

133,53

165,00

169,00

122,10

156,91

149,79

168,50

157,39

113,89

131,63

148,00

122,67

177,00

119,39

168,00

123.52

150,00

\ *&%&*/

10252,82

Tutan(TL.)

4.778.330.000

100.000.000

134.160.000

108.500.000

113.100.000

140.400.000

144.000.000

106.000.000

136.200.000

130.000.000

154.000.000

144.000.000

101.000.000

116.750.000

135.124.000

112.000.000

161.601.000

109.000.000

156.240.000

115.000.000

140.700.000

7.336.105.000

BetaeNo

000720

000743

001330

000968

001152

001166

001196

001579

001806

001847

002033

003258

003291

002250

003826

003311

003512

003534

003098

002706

27- Ek-7 formlarından: 55 LV 259 plakalı aracın 2001 yılı ortalama yakıt tüketiminin 22.92 LT/

100 km den; 2005 yılında %91.62 artarak 43.52 LT /100 km çıkması her şeyi açığa

çıkarmaktadır.
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28- Aşağıdaki tabloda bazı araçların Ek-7 formlarından alınan ortalama (LT/100 km) yakıt tüketimindeki değişim verilmiştir.

Yıllara göre yakıt tüketiminin değişimi (LT/100 km)

Hirki

><

3üyük
İlet

o

" •

"M

C/2

tu
En

o

1

2

3

4

5

6

7

g

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Araç
55LL671

55 LV 258

55 DU 285

55LF425

55 LR 153

55 LT 890

55 LV 259

55 EK 816

55 AT 253

55 LP 109

55 LR 170

55 AU 001

55 DA 105

55 EZ 495

55LF424

55LT891

55 LY 875

55 SA 887

55 SL 526

55 AZ 284

6484,66

5110,86

2585,96

14121,38

2749,12

5182,04

4652,91

2427,10

2379,76

3589,68

3316,32

4306,28

4781,02

12450,80

1466,50

6773,85

9593,52

1555,03

93526,79

2001

54013

12272

8344

62720

21177

22609

16657

6967

6299

10139

8728

10078

20328

2816

19027

19358

3986

18 aracın yılık yakıt miktarı

35,56

12,01

41,65

30,99

22,51

12,98

22,92

27,93

34,84

37,78

35,40

49,34

47,44

61,25

52,08

35,60

49,56

39,01

2022,12

6487,69

4507,39

4130,99

10011,67

2596,81

5538,61

12117,37

470,31

4344,20

3505,23

1270,32

5236,95

5270,39

9434,95

1422,23

4126,92

16156,56

12080,09

8582,24

2002
4204

58909

9729

12461

29941

18278

18404

KSA

836

11668

8852

17539

21602

27023

725

10310

32771

27107

KSA

119313,04

48,10

11,01

46,33

33,15

33,44

14,21

30,09

35,28

56,26

37,23

39,60

29,86

24,40

34,91

196,17

40,03

49,30

44,56

20 aracın yıllık yakıt miktarı

2614,39

7983,33

11502,05

11715,81

14254,46

3022,95

6886,78

11880,90

320,14

4495,33

4238,46

1349,81

4647,45

14517,69

1226,34

8663,38

18770,10

16249,91

13818,20

2003
6783

61134

26307

34667

35260

14505

15553

34857

624

12100

9530

KSA

7762

43812

824

17591

40920

35681

32102

158157,48

38,54

13,06

43,72

33,80

40,43

20,84

44,28

34,08

51,30

37,15

44,47

59,87

33,14

148,83

49,25

45,87

45,54

43,04

19 aracın yıllık yakıt
miktarı

4283,27

7511,25

10040,03

22350,45

18765,66

4121,28

12593,03

14334,36

147,00

5547,07

4531,01

1277,69

3048,71

3498,00

35167,35

1480,38

9930,02

18096,75

13860,57

19554,06

2004
7241

56713

22638

KSA

KSA

18930

31846

41500

12370

11795

KSA

9212

51463

1195

17609

39559

32770

39284

210137,94

59,15

13,24

53,38

53,38

39,80

21,77

39,54

34,54

44,84

38,41

81,65

37,97

68,34

123,88

56,39

45,75

42,30

49,78

20 aracın yıllık yakıt miktarı

1911,97

5785,95

11142,45

13905,93

12808,32

3501,65

11372,53

4631,90

3548,71

2500,49

818,00

1602,15

40230,00

1716,38

9325,86

17319,29

11220,98

12230,41

2005

2252

44681

22125

35722

28667

20662

33430

11237

8990

1332

4127

KSA

574

17742

35946

24683

30381

165572,97

84,90

12,95

50,36

38,93

44,68

16,95

36,17

34,02

41,22

39,47

61,41

38,82

113,36

299,02

52,56

48,18

45,46

40,26

18 aracın yıllık yakıt
miktarı

1
Ol

1
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Tamir ve Bakım Giderleri

Tamir ve bakım giderlerinde bazı abartılar bulunduğu göze çarpmaktadır. 55 LF 424 Plaka
Sayılı otobüs'ün 2005 yılı içinde tamir ve bakım masrafı 6.683.30 YTL olmuştur. Bu otobüs 1993
modeldir. Yapılan masraflar içinde normal koşullara uygun olmayan, masrafın yükseltilmesine
dönük olduğu anlaşılan kalemler bulunmaktadır. Nitekim Araç
Aşağıda örneği bulunan Ek-6 formunda 19.09.2005 tarihinde &en balatası 1.014.80 YTL,
20.09.2005 tarihinde ise aynı ürün 85.00 YTL olarak görünmektedir. Ayrıca Ön arka Boya, silikon
çekimi ve kordon tampon boyanması bedeli olarak ödenen 860.00 YTL hizmetin karşılığına göre
son derece yüksektir.

PLAKA NO:

TARİH

27.07.2005

19.09.2005

.

20.09.2005

•

55LF424

FATURA NO

696132

083396

.

896198

•

KAPILAN BAKIM-ONARIM VE PARÇA DEĞİŞİKLİKLERİ
YAPILAN ONARIM VE DEĞİŞİKLİK

% 18K.D.V.DaHH

On-arka boya.silikon ceklmi.kordon-tampon boyanması

Fren balataer

On tekerlek balata de*simi

Fren balatası

Kompresör borusu deflisiml

EK-6

ÖDENEN TL.

206.50

860.00

1.014,80

30,00

85,00

15.00

Sonuç

Araçların görevlendirilmesi ve akaryakıt, görev, tamir bakım belgelerinden anlaşıldığı kadarıyla;
Kamu taşıtlarının amaç dışı kullanıldığı, kamu taşıtlarının amaç dışı kullanılması nedeniyle disiplin
işlemleri yapıldığı halde, disiplin işlemlerinin olayın kapatılmasına dönük olduğu, kamu taşıtlarım
amaç dışı kullanan personele karşı uygulanması gereken cezai müeyyidelerin uygulanmamış olduğu
anlaşı I inak tadır.

Özellikle yakıt sarfiyatında göze çarpan normal koşullarda açıklanması da mümkün olmayan aşın
tüketimin uzun bir süre devam etmesine rağmen, gerekli denetimlerin yapılmamıştır. Sarf edilen
kilometre başına akaryakıt miktan, akaryakıtın hatalı kullanımı nedeniyle oluşabilecek tüketim
artışı olarak açıklanabilecek ölçülerde değildir. Bu kadar yüksek sarfiyatın ciddi, uzun süreli,
sistematik bir yolsuzluk bulunduğu intibaını güçlendirmektedir. Komisyonumuzun görev süresinin
darlığı nedeni ile, akaryakıt tüketimindeki aşırılığın tam boyutları tesbit edilebilmiş değildir,
özellikle de bu sarfiyatın benzer şekilde ısınma için kullanılan yakıtlarda da devam edip
etmediğinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir. Bu kadar yüksek sarfiyatın, özellikle de Ek-7
formlarına bağlanmış olan sarfiyatın özel bir denetim olmasa bile gözden kaçması mümkün
değildir. Akaryakıt giderlerinin dönemsel olarak gösterdiği artıştan yola çıkılarak bile tesbit
edilebilecek olan bu hususun uzun süreden bu yana tesbit edilememiş olması, üniversite
yöneticilerinin ciddi kusuru ve bazılannın da katkısının bulunabileceğini göstermektedir. Bu olayın
meydana geldiği kademe itibariyle üniversite rektörünün doğrudan sorumluluğundan söz etmek
mümkün değildir. Ancak ilgili şoförler, baş şoför, Araç İşletme Müdürü, İdari ve Mali İşler Daire
Başkanı, ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreterin doğrudan ve yakın takibinde olması
gereken işlerde bu kadar açık ve uzun süreli uygulamadan haberdar olmamaları mümkün değildir.

Eylem niteliği itibariyle zimmet suçu sayılıp sayılamayacağı adli bir karar işidir. Ancak
eylemin zimmet niteliği taşıyıp taşımadığını değerlendirmek, zimmet suçu bulunmakta ise; Gerek
zimmet fiiline iştirak edenler, gerekse de ihmali ile zimmetin oluşmasına neden olanlar hakkında
gereken adli işlemlerin yapılması için yetkili ve görevli Samsun cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulması uygun görülmektedir.
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DENETİM ELEMANLARI İLE İLİŞKİLER

Üniversite hesaplarını Sayıştay adına inceleyen Sayıştay Uzmanı Mustafa Şakir Başaran"ın,
üniversite içinden aldığı destek ile Samsun"da şiir kitabı yayınladığı iddiaları araştırılmış:

Mustafa Şakir Başaran tarafından hazırlanan Samsun Deniz Şiirleri adıyla bir kitap
hazırlandığı, kitabın düzenlemesinin üiversite personeli Leyla Çolak tarafından, kapak tasarımının
üniversite personeli Cengiz Erenler tarafından, eleştirisinin ise Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ertuğrul
Bayraktarkatal tarafından yapaldıgı, kitabın üniversitenin baskı işlerini yapan KAMEL adlı
matbaaya bastırıldığı, fatura düzenlenmediği anlaşılmıştır.

Başka zamanlarda Sayıştay denetçilerinin konaklama giderlerinin Üniversite Öğrenci Sosyal
Hizmetler Bütçesi hesabından ödendiği tesbit edilmiştir.

XIII. İLAMA BAĞLI BORÇLAR

(Mahkeme Giderleri, Avukatlık Ücretleri Ve Tazminatlar)

Komisyonumuza gönderilen ilama bağlı borçlar ile ilgili tüm evraklar incelenmiştir.
Yargılama giderlerinin yüksekliği dikkat çekmektedir. İdare aleyhine hükmedilen manevi
tazminatların kamu kaynaklan ile ödenmesinden sonra, kusurlu davranışı ile idarenin mali yük
altına girmesine neden olan personelden tahsil edildiğine ilişkin bir belge gönderilen evraklar
arasında yer almamaktadır.

Yargılama giderlerinin yüksek olması, idarenin eylem ve işlemlerinde hukuki
çerçevenin yoğun olarak ihlal edildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, Maliye Bakanlığı Bütçe
Kontrolörü Hami ÖRENAY'ın 31.08.2004 tarih ve 04./1 Sayılı raporunda da tespit edilmiştir.
Yapılan bu tespit Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı'nın 2004 yılı hesaplarına
ilişkindir. Ancak, bu durumun sadece 2004 yılında değil diğer yıllarda da aynı şekilde devam
ettiği görülmektedir. Bu bağlamda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı'nın
(2001-2005 yılları) hesaplarının incelenmesinde, Üniversite Rektörlüğünün hukuka aykırı
işlemleri dolayısıyla, Üniversite bütçesinden öğretim elemanlanna, diğer personele ve bazı
şirketlere mahkeme kararıyla (2001-2005 yıllarında) yargılama gideri, avukatlık ücreti ve
tazminat ödendiği saptanmıştır.

Özellikle kurum adına açılan davalar nedeniyle ödenmek zorunda kalınan yargılama
giderleri ve vekalet ücreti kalemlerinin olağan olmayacak şekilde bulunduğu dikkat çekmektedir.
Yönetici kadronun kişisel nedenlerine bağlı olarak bazı kimseler ve Yükseköğretim Üst
Kuruluşlarından Üniversitelerarası kurul aleyhine açılan davalar nedeniyle ödenmek zorunda
kalınan avukatlık ücretinin bulunduğu görülmektedir.

Hukuka bağlı idare ilkesinin ihlal edilerek, hukuka aykırı işlemler tesis edilmesi
nedeniyle oluşun kamu harcama yükünün, kamu zararı olarak değerlendirilmesi ve sorumlusuna
rücu edilmesi gerekir.

Üniversitenin taraf olduğu davalar listesine bakıldığında, üniversite aleyhine
sonuçlandığı halde, karşılığı yargılama gideri ve avukatlık ücreti bulunmayan dosyalar
bulunmaktadır. Bu davaların karşı taraflarının avukatla temsil edilmemiş olması halinde dahi,
üniversite aleyhine hükmedilen yargılama gideri ve tazminatların bir bölümünün de tahsil
edilmemi; bulunduğu, esasen harcama yükünün ödenenden daha fazla olduğu görülmektedir.

Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrolörünün inceleme raporunda da belirtildiği üzere,
Üniversite Rektörlüğü'nün hukuka aykırı işlem tesis etmesi sonucu oluşan bu kamu zararının
hukuka aykırı işlemlerin tesis edilmesinde kusuru bulunan personele, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddelerinin amir hükümlerine göre ödettirilmesi
gerekmektedir.

Aşağıda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nün hukuka aykırı işlemleri
dolayısıyla, Mahkeme kararlarıyla, Üniversite aleyhine sonuçlanan ve Üniversite bütçesinden
54.354.973.000 Tl.nin kamu zaran olarak ödenmesine neden olunan 103 adet davanın tespiti
yapılmıştır.

Buna göre, 54.354.933.000 liralık kamu zararının hukuka aykırı işlemin tesis
edilmesinde kasıt ve kusuru bulunan Rektörlük Personeline, 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 12 ve 13 üncü maddeleri kapsamında ödettirilmesi sağlanması ve ilgili belgelerin
daha detaylı incelenmesini temin için konunun Sayıştay Başkanlığı'na yazılmasının uygun
olacağı düşünülmektedir.
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1-Davacı (ödeme yapılan): Dr.Abmet Ustan
Ödeme evrakının tarih\ No: 22.3.2001/385
Tutar (Mahkeme masrafları): 72.550.000 TL.
Mahkeme Karan: 2000/324 Esas 2000/861 Karar No:
Konu: Bazı derslerin bölüm dersleri arasından çıkarılması üzerine açılan dava

2- ödeme Yapılan: Dç.Dr.Erdoğan Bozkurt
Ödeme Evrakı tarih/No: 12.4.2001/616
Tutar(Mahk.Gideri): 11.160.000TL
Mahkeme Karan: 2000/675 Esas 2000/1111 Karar No.
Konu: Kınama cezası verilmesi hk.

3-Ödeme Yapılan : Nazım ALKAN
ödeme Evrakı Tarih ve No: 11.5.2001/993
Tutar (Mahk.Gideri+Avukatlık Ücreti): 47.620.000 TL.
Mahkeme Karan: 1999/541 Esas No 1999/974 Karar No.
Konu: 18.4.1999 tarihli genel seçimlere katılmak üzere istifa eden Nazım ALKAN'ın tekrar
eski görevine dönme isteminin reddedilmesi üzerine açılan dava.

4- Ödeme Yapılan : Bayram ÇEPNİLER
Ödeme Evrakının Tarih ve No: 19.6.2001/1283
Tatar (Mahk.Gideri ve Avukatlık Ücreti): 84.870.000. TL
Mahkeme Karan: 2001/330 Esas ve 2001/320 Karar No:
Konu: 18.4.1999 tarihli Genel Seçimlere katılmak üzere istifa eden Bayram ÇEPNİLER'in
tekrar eski görevine dönme isteminin reddedilmesi üzerine açılan dava

5-Ödeme Yapılan: Dr.Ahmet ÜSTÜN
Ödeme Evrakı tarih ve no: 21.6.2001/1303
Tutar (Mahkeme gideri ve Avukatlık ücreti): 91.000.000TL.
Mahkeme Karan: 1999/1227 Esas ve 2000/411 Karar No

2000/9 Esas ve 2000/522 Karar No:
Konu: Aylıktan Kesme Cezasına ve Kınama Cezasına karşılık açılan iki ayn dava.

6- ödeme Yapılan: Prof. Dr. Nuri KURUOĞLU
ödeme Evrakının tarih ve No: 29.6.2001/1430
Tutar (Yargılama gideri): 20.800.000 TL.
Konu: Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen davacının bu üyeliğinin yoklukla malul
olduğu yönünde tesis edilen Rektörlük tşlemine karşı açılan dava.
Mahkeme Karan: 2000/1251 Esas ve 2001/488 Karar No:

7- Ödeme Yapılan Prof. Dr.Yusuf DEMİR
ödeme Evrakı tarih ve No: 29.6.2001/1431
Tutar (Mahkeme Gideri ve Avukatlık ücreti): 22.050.000 TL.
Mahkeme Kararı: 2000/1250 Esas ve 2005/487 Karar No
Konu: Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen davacının bu üyeliğinin yoklukla malul
olduğu yönünde tesis edilen Rektörlük işlemine karşı açılan dava

8- ödeme yapılan: İsmail TARAKÇI
ödeme Evrakı: Tarih ve No: 7.8.2001/1686
Tutar (Avukatlık ücreti ve Yargılama gideri): 109.260.000 TL.
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Mahkeme Karan: 2001/80 Esas ve 2001/783 Karar No:
Konu: İsmail Tarakçı'nın Boyabat Meslek Yüksek Okulunda çalışmak üzere sürekli olarak
görevlendirilmesine karşı açılan dava.

9-ödeme Yapılan: Yrd.Dc.Dr.Ahmet ÜSTÜN
ödeme Evrakı Tarih ve No: 18.10.2001/2426
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 82.500.000 TL.
Mahkeme Karan: 2000/1262 Esas ve 2001/542 Karar No.
Konu: Ahmet Üstün'ün 2000 yılı sicilinin olumsuz düzenlenmesine karşı açılan dava

10- Ödeme Yapılan: Doç.DR.Ali UZUN
ödeme evrakı tarih no: 22.11.2001/2903
Tutar (Mahkeme gideri): 27.300.000 TL
Mahkeme Karan: 2000/1461 Esas ve 2001/748 Karar No.
Konu: Bölüm Başkanlığı görevine Ahmet Nişancı'nın atanması üzerine açılan dava

11. Ödeme Yapılan: Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu
Ödeme Evrakı Tarih No: 27.12.2001/3273
Tutar (Mahkeme Gideri): 31.760.000 TL.
Mahkeme Karan: 2001/880 Esas ve 2001/1188 Karar no.
Konu: Aylıktan Kesme cezasına karşı açılan dava

12- Ödeme Yapılan: :Prof.Dr.Yusuf Demir
Ödeme evrakı Tarih No: 25.12.2001/3230
Tutar (Mahkeme gideri): 31.760.000 TL.
Mahkeme Karan: 2001/879 Esas ve 2001/1189 Karar No.
Konu: Aylıktan kesme cezasına karşı açılan dava.

13-Ödeme Yapılan: Hayri Uslu
Ödeme Evrakı Tarih No: 26.6.2001/1293
Tutar (Mahkeme Gideri, Avukatlık ücreti ve tazminat): 5.837.370.000 TL.
Mahkeme Karan: 1999/1142 Esas ve 2000/1109 Karar No.
Konu: Davacının zamanında kurum tarafından emekli edilmemesine karşı açılan dava

14-Ödeme yapüan:Dç.Dr.Ali Uzun
ödeme Evrakı: Tarih No: 30.11.2001/2522
Tutar (Mahkeme gideri ve Avukatlık ücreti): 125.010.000 TL.
Mahkeme Karan: 2000/1461 Esas ve 2001/748 Karar No.
Konu: Tazminat Davası

15- Ödeme Yapılan: Cem Baş
ödeme Evrakı tarih No: 14.11.2001/2814
Tutar (Mahkeme Gideri ve Avukatlık ücreti): 108.760.000 TL.
Mahkeme Karan: 2001/144 Esas ve 2001/786 Karar no.
Konu: Davacıya fazladan ödendiği ileri sürülen 4.479.000.0000 liranın tahsiline yönelik idari
işlemin iptali için açılan dava.
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16- ödeme Yapılan: Cem Baş
Ödeme Evrakı Tarih No: 15.11.2001/2815
Tutar (Mah.Gideri ve Avukatlık ücreti) :647.860.000 TL

Mahkeme Karan: 2001/144 Esas ve 2001/786 Karar No.
Konu: Davacıya fazladan ödendiği ileri sürülen 4.479.000.000 liranın tahsiline yönelik olarak

tesis edilen idari işlemin iptaline yönelik alarak açılan dava.

17- Ödeme yapılan: Erdal Çetin (Samsun İş Man.)
Ödeme Evrakı Tarih No: 28.11.2001/2955
Tutar (Mahkeme Gideri, Avukatlık Ücreti ve tazminat.): 403.900.000 TL.

Mahkeme Kararı: 2000/513 Esas ve 2001/114 Karar No.

Konu: Haksız yere işine son verilen işçinin (Erdal ÇETİN) açtığı dava.

18- ödeme Yapılan: Erdal Çetin (Samsun İş Mahkemesi)
Ödeme evrakı Tarih No: 12.12.2001/3088

Tutar (Mahkeme Gideri ve Avukatlık ücreti): 140.210.000 TL.
Mahkeme Karan:: 2000/513 Esas ve 2001/114 Karar no
Konu: Haksız yere işine son verilen işçinin( Erdal Çetin) açtığı dava.

19- Ödeme Yapılan: Yrd.Dç.Dr.Halil Aytekin
Ödeme Evrakı Tarih No: 8.5.2002/1221

Tutar (Mahkeme gideri .Avukatlık ücreti ve tazminat): 1.630.680.000TL.
Mahkeme Karan: 2001/878 Esas ve 2001/1556 Karar No.
Konu: Yardımcı doçentlik kadrosuna atama işlemine karşı açılan maddi ve manevi tazminat

davası.

20- ödeme Yapılan : Bayram Çepniler
Ödeme Evrakı Tarih ve No: 11.06.2002/1538
Tutar (Mahkeme Gideri »Avukatlık Ücreti ve Asıl Alacak ve faizi): 5.655.150.000 TL.
Görevine başlatılmadığı için çalışmadan aldığı maaşlar ve faiz dahil)
Mahkeme Karan .2001/947 Esas ve 2002/290 Karar No.
Konu: 18.4.1999 tarihli milletvekilliği genel seçimlerine katılmak üzere istifa eden Bayram
Çepniler'in tekrar eski görevine dönme isteminin reddi üzerine açılan dava.

21- ödeme Yapılan: Nazım Alkan
Ödeme Evrakı Tarih No: 25.6..2002/1727
Tutar:Mahkeme gideri, avukatlık ücreti ve asıl alacak ve faiz)i: 7.196.700.000 TL.
(Çalışmadan alınan maaşlar ve işletilen faiz dahil)
Mahkeme Karan. 2001/687 Esas ve 2002/439 Karar No.

Konu:18.4.1999 tarihli milletvekilliği Genel Seçimlerine katılmak üzere istifa eden Nazım
Alkan'ın tekrar eski görevine dönme isteminin idarece reddi üzerine açılan dava.

22- Ödeme yapılan: Cem Baş
ödeme evrak Tarih? No: 20.7.2002/2144
Tutar: Mahkeme gideri, Avukatlık ücreti ve manevi tazminatı): 638.000.000 TL.

Mahkeme Kararı: 2001/1631 Esas ve 2002/485 Karar No:
Konu: Cem Baş'ın daha önce açıp kazandığı mahkeme kararının idarece yerine getirilmemesi
üzerine açılan tazminat davası.
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23- Ödeme Yapılan:öğretim Görevlisi Mehmet Akyflz
Ödeme evrakı tarih/No: 12.02.2002/1124
Tutar (Mahkeme Gideri ve avukatlık ücreti): 241.760.000TL.
Mahkeme Karan: 2001/962 Esas ve 2001/1506 Karar No.
Konu: Aylıktan kesme cezasına karşı açılan dava.

24- Ödeme yapılan: Doç.Dr. Zekeriya Uludağ
ödeme Evrakı tarih No: 20.02.2002/1206
Tutar (Mahkeme gideri): 14.880.000TL.
Mahkeme Karan: 2001/598 Esas ve 2001/1545 Karar No.
Konu: Aylıktan kesme cezasına karşı açılan dava.

25- ödeme Yapılan: Hasan Anayol
Ödeme Evrakı tarih / No: 18.2.2002/842
Tutar (Mahkeme Gideri): 14.130.000TL.
Mahkeme Kararı: 2001/598 Esas ve 2001/1545 Karar No.
Konu: Aylıktan kesme cezasına karşı açılan dava.

25- Ödeme Yapılan: Hasan Anadol
ödeme evrakı tarih/No: 18.2.2002/842
Tutar (Mahkeme Gideri): 14.130.000 TL.
Mahkeme Karan: 2001/403 Esas ve 2005/1538 Karar No.
Konu: Aylıktan kesme cezasına karşı açılan dava.

26- Ödeme Yapılan: Prof.Dr.Sait Bilgiç
Ödeme evrakı tarih no: 15.5.2002/1227
Tutar: (Mahkeme gideri): 29.010.000 TL.
Mahkeme Karan: 2001/1465 esas ve 2002/212 Karar No.
Konu: Kınama cezasına karşı açılan dava.

27- Ödeme Yapılan: Yrd.Doç.Dr.Bünyamin Şahin
Ödeme Evrakı Tarih No: 10.7.2002/1944
Tutar (Mahkeme gideri):31.510.000 TL.
Mahkeme Karan: 2001/1496 Esas ve 2002/383 Karar no.
Konu: Bir yıl Kademe İlerlemesinin durdurulması cezasına karşı açılan dava.

28- ödeme Yapılan: Prof. Dr.CcIal Tarakçı
ödeme evrakı Tarih No: 14.10.2002/3062
Tutar (Mahkeme giderleri): 351.000.000TL.
Mahkeme kararı: 2001/959 Esas ve 2002/1484 Karar No.
Konu: Üniversitenin Abdullah Çelik'e gayri ilmi olarak verdiği doktora unvanı karanna karşı
açılan dava.

29- Ödeme Yapılan: Prof.Dr.Osman Yeşildağ
Ödeme Evrakı Tarih no: 29.12.2003/352
Tutar (Mahkeme gideri): 59.250.000 TL
Mahkeme Karan: 2003/159 Esas No ve 2003/962 Karar no.
Konu:Kademe ilerlemesinin bir yıl durdurulması cezasına karşı açılan dava
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30- Ödeme Yapılan: Prof.Dr.Osman Yeşildağ
ödeme evrakı tarih No: 29.12.2003/357

Tutar: (Mahkeme gideri): 60.600.000 TL.

Mahkeme Karan: 2003/556 Esas ve 2003/112 Karar No.
Konu: Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Osman Yeşildağ'ın yerine

Prof. Dr.Fulya Tanyeri'nin atanması işlemine karşı açılan dava.

31- Ödeme Yapılan: Doc.Dr.Celal Tuncer
Ödeme Evrakı Tarih No: 26.5.2003/1108
Tutar (Mahkeme gideri): 41.200.000 TL.
Mahkeme Kararı: 2002/1898 Esas ve 2003/332 Karar no.

Konu: Maaştan kesme cezasına karşı açılan dava.

32- Ödeme Yapılan: Ayşen Boran
Ödeme Evrak tarih No: 14.5.2003/1103
Tutar: (Mahkeme gideri): 48.000.000 TL.

Mahkeme Karan: 2002/2052 Esas ve 2003/252 Karar No.
Konu: Ayşen Boran'a öğretmenlik yapabilmesi için gerekli olan muvafakatnamenin

verilmemesi üzerine açılan dava.

33- ödeme Yapılan: Prof.Dr.Yusuf Demir
ödeme Evrakı: Tarih no: 26.5.2003 /1112
Tutar: (Mahkeme gideri): 44.950.000 TL.
Mahkeme Karan: 2002/1891 Esas ve 2003/331 Karar no.
Konu: Maaştan Kesme Cezasına karşı açılan dava.

34- Ödeme Yapılan: Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emirzeoğlu
Ödeme evraka Tarih/No: 13.5.2003/1115

Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 225.700.000 TL.
Mahkeme Karan: 2002/1985 Esas no. Ve 2003/86 Karar No.
Konu: : Mehmet Emirzeoğlu'nun Ordu Sağlık Yüksekokulunda bir sömestri süresince

görevlendirme işlemine yönelik açılan dava.

35- Ödeme Yapılan: Ahmet Uzun
Ödeme evrakı tarih/No: 13.5.2003/1116
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 228.700.000 TL.
Mahkeme Kararı: 2002/1987 Esas ve 2003/87 Karar no.
Konu: Ahmet Uzun'un Ordu Sağlık Yüksek Okulu'nda bir sömestri süresince görevlendirilme
işlemine yönelik olarak açılan dava.

36- ödeme yapılan: Aydın İçigen
Ödeme evrak tarih no: 30.6.2003/1692
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 30.920.000 TL.
Mahkeme Karan: 2002/1875 Esas ve 2003/503 Karar No.
Konu: Aylıktan kesme cezasına karşı açılan dava
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37-öderae Yapılan: Ömer YILDIZ
Ödeme Evrak Tarih No: 31.07.2003/2038
Tutar: (Mahkeme gideri): 30.900.000 TL.
Mahkeme Karan: 2002/2187 Esas ve 2003/337 Karar no.
Konu: Kınama Cezası verilmesi kararına karşı açılan dava

38- Ödeme Yapılan: Semiha Çakır
ödeme Evrakı Tarih no: 31.07.2003/2084
Tutar (Mahkeme gideri ve Avukatlık ücreti): 237.900.000 TL.
Mahkeme Kararı: 2002/1916 Esas No: 2003/692 Karar No.
Konu: Aylıktan kesme cezası verilmesi kararına karşı açılan dava

39- Ödeme Yapılan:Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
Ödeme Evrakı tarih no: 17.8.2002/2635
Tutar (Avukatlık ücreti): 150.000.000 TL.
Mahkeme Karan: (Ankara İdare Mahkemesi): 2002/777 Esas 2002/1752 Karar no.
Konu: Prof Dr.Cemil Çelik'in Doçentlik belgesinin iptali istemiyle üniversitenin yaptığı
başvurunun reddine ilişkin Üniversitelerarası Kurul kararının iptaline ilişkin açılan dava

40- Ödeme Yapılan: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı.
ödeme Evrakı tarih no: 17.8.2003/2687
Tutar (Avukatlık ücreti): 140.000.000 TL.
Mahkeme Karan: (Ankara İdare Mahkemesi): 2002/642 Esas ve 2002/1585 Karar No
Konu: Prof Dr.Sait Bilgiç'in Doçentlik belgesinin iptali istemiyle üniversitenin yaptığı
başvurunun reddine ilişkin Üniversitelerarası Kurul Kararının iptaline ilişkin açılan dava.

41- Ödeme Yapılan: Öğretim Görevlisi Onur Baran
ödeme evrakı tarih no: 30.12.2003/3723
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 193.600.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/21 Esas ve 2003/1035 Karar no.
Konu: Görev süresi uzatılmayan Onur Baran'ın bu işleme karşı açtığı dava

42- ödeme Yapılan: Prof Dr.İsa Doğan
Ödeme Evrakı tarih no: 23.9.2003/2664
Tutar: (Mahkeme gideri, avukatlık ücreti ve maddi tazminat): 3.740.400.000 TL.
Mahkeme Karan: 2002/2255 Esas ve 2003/633 Karar no.
Konu: İsa Doğan'ın 3.11.2002 günü yapılan seçimlere katılmak için istifasından sonra tekrar
görevine dönmek üzere yaptığı başvurunun reddi üzerine açılan dava.

43- Ödeme Yapılan: Prof.Dr Sait Bilgiç
Ödeme evrakı tarih no: 26.9.2003/2667
Tutar: (Mahkeme gideri , avukatlık ücreti ve maddi tazmina)t: 449.950.000 TL.
Mahkeme Karan: 2002/1458 Esas ve 2003/156 Karar No.
Konu: Prof Dr.Sait Bilgiç'in yönetim görevinden ayırma cezası ile cezalandınlması üzerine
açılan dava.

44- Ödeme Yapılan: Prof.Dr.Sait Bilgiç
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Ödeme Evrakı tarih no: 23.9.2003/4249
Tutar (Maddi tazminat ve Mahkeme giderleri): 359.500.000 TL.
Mehkeme Karan: 2003/422 Esas no.
Konu: Prof.Dr.Sait Bilgiç'in yönetim görevinden ayırma cezası ile cezalandırılması üzerine
yürütmenin durdurulması istemiyle açılan dava.

45- ödeme Yapılan: Prof.Dr. Celal Tarakçı
Ödeme evrakı tarih no: 30.12.2003/4512
Tutar (Mahkeme gideri, avukatlık ücreti ve manevi tazminat): 363.400.000 TL.
Mahkeme Karan: 2002/1716 Esas ve 2003/1158 Karar No.
Konu: Daha önce açılan davanın Celal Tarakçı' lehine sonuçlanması üzerine bu kararın
yerine getirilmemesi üzerine açılan tazminat davası.

46- ödeme Yapılan: Murat Kabak
Ödeme evrakı tarih no: 9.3.2004/97
Tutar: (Mahkeme gideri): 35.25O.OOOTL.
Mahkeme Karan: 2003/1315 Esas ve 2003/1580 Karar No.
Konu: Murat Kabak'a sürekli görev yolluğunun ödenmemesine ilişkin işlemin iptal davası.

47- Ödeme Yapılan: Recep Durmuş
Ödeme Evrakı tarih no: 9.3.2004/98
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 225.000.000 TL.
Mahkeme Karan: 2002/2196 Esas ve 2003/1545 Karar no.
Konu:Aylıktan kesme cezası ile cezalandırılma yönündeki idari işlemin iptal davası.

48- ödeme Yapılan: Doç.Dr.Mustafa Yavuz Gttlbahar
ödeme evrakı tarih no: 23.3.2004/249
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 235.250.000.TL.
Mahkeme Karan: 2003/1232 Esas ve 2003/1570 karar no.
Konu: Mustafa Y.Gülbahar'a sürekli görev yolluğunun ödenmemesine ilişkin işlemin iptali
davası.

49- ödeme Yapılan: Tolga Atalar
Ödeme Evrakı tarih No: 2.3.2004/279
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 259.750.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/543 Esas ve 2003/1377 Karar No.
Konu: Üniversitede Hasta bakıcı olarak görev yapan Tolga Atalar'm kadrosunun
boşaltılmasına ilişkin idari işlemin iptali davası.

50- ödeme yapılan: Yrd.Doç.Dr.Tolga Güvenç
ödeme evrakı tarih no: 12.4.2004/647
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 233.250.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/1158 Esas ve 2003/1581 Karar no.
Konu:Yrd.Doç.Kadrosuna atanan Tolga Güvenç'e sürekli görev yolluğu verilmemesi
yönündeki idari işlemin iptal davası.

51- Ödeme Yapılan: Doç.Dr.Ali Uzun
ödeme evrakı tarih no: 8.4.2004/783
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Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 256.100.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/1062 Esas ve 2004/60 Karar No.
Konu: Doç.Dr.Ali Uzun'un kınama cezası ile cezalandırılması işleminin iptal davası.

52- ödeme Yapılan: Prof.Dr.Sait Bilgiç
Ödeme Evrakı Tarih No: 8.4.2004/858
Tutar (Mahkeme gideri): 35.250.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/259 Esas ve 2003/1455 Karar no.
Konu: Doç.Dr.Sait Bilgiç'in kınama cezası ile cezalandırılmasına yönelik İdari İşlemin iptal
davası.

53- Ödeme Yapılan: Dr.Başar Cander
Ödeme Evrakı Tarih no: 23.03.2004/859
Tutar (Mahkeme Gideri ve avukatlık ücreti): 262.250.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/805 Esas ve 2003/1606 Karar N.:
Konu: Başar Cander'in üç ay süre ile (2547/13-b/4) Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığında görevlendirilmesine yönelik idari işlemin iptal davası.

54- Ödeme Yapılan: Prof.Dr.Sait Bilgiç
ödeme Evrakı tarih no: 8.4.2004/860
Tutar (Mahkeme gideri ): 43.500.000 TL
Mahkeme kararı: 2002/2386 Esas ve 2003/1394 Karar no.
Konu: Sait Bilgiç'in kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin
idari işlemin iptal davaası.

55- ödeme Yapılan: Mehmet Akbulut
ödeme evrakı tarih No: 13.04.2004/905
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 449.300.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/86 Esas ve 2004/205 Karar No.
Konu: Araştırma görevlisi olan Mehmet Akbulut'un doçentlik kadrosuna atanmak için yaptığı
başvurunun reddine ilişkin idari işlemin iptal davası.

56- Ödeme Yapılan: Tufan Olcay
ödeme evrakı Tarih No: 8.4.2004/1147
Tutar (Mahkeme gideri): 57.900.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/438 Esas ve 2004/98 Karar no.
Konu: Tufan Olcay'ın kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması
işleminin iptal davası.

57- ödeme Yapılan: Mehmet Can
Ödeme Evrakı tarih no: 20.5.2004/1148
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti). 33.250.000 TL.
Mahkeme Karan: :2003/630 Esas ve 2004/184 Karar no.:
Konu: Mehmet Çan'ın uyarma cezası ile cezalandırılmasını işleminin iptal davası.

58- ödeme Yapılan: Recep Durmuş
Ödeme Evrakı tarih No: 2004/1355
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Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 241.600.000 TL.
Mahkeme Karan: 2002/2194 Esas ve 2003/1588 Karar no.
Konu:Recep Durmuş'un kınama cezası ile cezalandırılmasına yönelik işlemin iptal davası.

59- Ödeme Yapılan: Recep Durmuş
Ödeme evrakı tarih No: 18.6.2004/1356
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 240.650.000 TL.

Mahkeme Karan: 2002/2195 Esas ve 2003/1544 Karar no.
Konu: Recep Durmuş'un aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması işleminin iptal davası.

60- Ödeme Yapılan: Recep Durmuş x

Ödeme evrakı tarih no: 2004/1400
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 381.950.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/391 Esas ve 2003/982 Karar No.
Konu:Recep Durmuş'un 2002 yılı sicilinin olumsuz düzenlenmesine dair idari işlemin iptal
davası.

61- Ödeme Yapılan: Basar Cander
Ödeme Evrakı tarih no: 2004/1741
Tutar: (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 309.750.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/1187 Esas ve 2004/219 Karar No.
Konu: Başar Cander'in üç ay süre ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında
görevlendirilmesine yönelik idari işlemin iptali davası.

62- Ödeme Yapılan: Doğanay Erdin
Ödeme Evrakı tarih No: 2004/1772
Tutar (mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 378.650.000.TL.
Mahkeme Kararı: 2003/375 Esas ve 2003/1105 Karar no.
Konu: Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu sekreteri olan Doğanay Erdinç'in
Ayancık MYO sekreterliğine naklen atanması işleminin iptal davası.

63- Ödeme Yapılan: Prof.Dr.Celal Tarakçı
Ödeme Evrakı tarih No: 13.7.2004/1983
Tutar (Mahkeme gideri): 87.600.000 TL.
Mahkeme Karan: 2004/411 Esas ve 2004/452 Karar no.
Konu: Abdullah Çelik'e verilen doktora payesinin iptali istemiyle açılan dava.

64- Ödeme Yapılan: Öğr.Üyeshömer Kuru
Ödeme Evrakı tarih No: 3.8.2004/2101
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 389.600.000 TL.
Mahkeme Kararı: 2003/1503 Esas ve 2004/419 Karar No.
Konu: Ömer Kuru'nun kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandmlması
işleminin iptal davası.

65- ödeme Yapılan: İsmail Tarakçı (uzman)
Ödeme Evrakı tarih No: 3.8.2004/2102
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti) : 301.100.000 TL.
Mahkeme Karan: 2002/1422 Esas ve 2002/594 Karar no.
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Konu: Uzman İsmail Tarakçı'nın Boyabat MYO'na sürekli görev ile görevlendirilmesi
işleminin iptal davası.

66- Ödeme Yapılan: Prof. Dr.Sait Bilgiç
Ödeme Evrakı tarih No: 3.8.2004/2104
Tutar (Mahkeme Gideri): 30.750.000 TL.
Mahkeme Kararı: 2001/1621 Esas ve 2002/491 Karar No.
Konu: Sait Bilgiç'in aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması işleminin iptal davası.

67-Ödeme Yapılan: Prof.Dr. Hüseyin Peker
Ödeme evrakı tarih No: 3.8.2004/2105
Tutar (Mahkeme gideri): 54.100.000 TL.
Mahkeme Kararı: 2003/95 Esas ve 2003/796 Karar No.
Konu: Hüseyin Peker'in yönetim görevinden ayırma cezası ile cezalandırılması işleminin iptal
davası.

68- ödeme Yapılan: Prof.Dr.Sait Bilgiç
Ödeme evrakı tarih No: 3.8.2004/2107
Tutar (Mahkeme gideri): 59.100.000 TL.
Mahkeme karan: 2003/980 Esas ve 2004/356 Karar No.
Konu: Sait Bilgiç'in aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması işleminin iptal davası.

69-Ödeme Yapılan: Prof.Dr.Sait Bilgiç
ödeme evrakı tarih No: 3.8.2004/2108
Tutar (Mahkeme gideri): 48.750.000 TL.
Mahkeme Karan: 2002/1458 Esas ve 2003/156 Karar No.
Konu: Prof.Dr.Sait Bilgiç'in yönetim görevinden ayrılma cezası ile cezalandırılması işleminin
iptal davası.

70- ödeme Yapılan: Prof.Dr.Sait Bilgiç
ödeme evrakı tarih no: 3.8.2004/2109
Tutar (Mahkeme gideri ): 43.700.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/422 Esas ve 2004/105 Karar No.
Konu: Prof.Dr.Sait Bilgiç'in yönetim görevinden ayrılma cezasıyla cezalandırılması işleminin
iptal davası.

71- Ödeme Yapılan: öğretim Üyesi Gülsen Ökten
Ödeme Evrakı tarih No: 3.8.2004/2110
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 261.100.000 TL.
Mahkeme Kararı: 2003/867 Esas ve 2004/441 Karar No.
Konu: Gülsen Ökten'in aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması işleminin iptal davası

72- Ödeme Yapılan: Prof.Dr.Celal Tarakçı
Ödeme evrakı tarih No: 3.8.2004/2111
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 177.000.000 TL.
Mahkeme Karan: 2002/1716 Esas ve 2003/1158 Karar No. Konu: Tazminat davası.

73- ödeme Yapılan : Gülsen ökten
Ödeme evrakı tarih no: 3.8.2004/2112
Tutai (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 389.850.000 TL.
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Mahkeme Karan: 2003/1591 Esas ve 2004/575 Karar no.
Konu: Gülsen Ökten'in kınama cezası ile cezalandırılması işleminin iptal davası

74- Ödeme Yapılan: DrBaşer Cander
Ödeme evrakı tarih no: 2004/2121
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 261.600.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/1721 Esas ve 2004/817 Karar No.
Konu: Başer Cander'in Ordu Sağlık Y.O.da 2003-2004 Öğretim Yılı Güz yanyıl sonuna kadar
görevlendirilmesi işleminin iptal davası.

75- Ödeme Yapılan: Alakan Bulucu
Ödeme evrakı tarih No: 3.8.2004/2122
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 287.100.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/1066 Esas ve 2004/631 Karar No.
Konu: Atakan Bulucu'nun bir yıl süre ile Fen-Edebiyat Fakültesinde görevlendirilmesi
işleminin iptal davası.

76- Ödeme Yapılan: Meral Gül
Ödeme evrakı tarih No: 11.8.2004/2188
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 135.700.000 TL.
Mahkeme Kararı: 2003/225 Esas ve 2003/807 Karar No.
Konu: Meral Gül'ün biyolog kadrosuna atanma başvurusunun reddine ilişkin idari işlemin
iptal davası.

77- ödeme Yapılan: Sevinç Şekerli
Ödeme evrakı tarih no: 11.8.2004/2190
Tutar: (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 165.250.000 TL.
Mahkeme Kararı: 2003/226 Esas ve 2003/808 Karar No.
Konu: Sevinç Şekerli'nin biyolog kadrosuna atanma başvurusunun reddine ilişkin idari
işlemin iptal davası.

78- Ödeme Yapılan: Ayda Kayıpmaz (Arş.Görv)
Ödeme evrakı tarih no: 11.8.2004/2196
Tutar (Mahkeme gideri): 206.100.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/50 Esas ve 2003/1620 Karar No.
Konu: Aydın Kayıpmaz'ın Yrd Doçentlik kadrosuna atanma başvurusunun reddine ilişkin
idari işlemin iptal davası.

79- Ödeme Yapılan: Ersin Gökalp
Ödeme Evrakı tarih no: 11.8.2004/2197
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 165.250.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/221 Esas ve 2003/803 Karar No.
Konu:Ersin Gökalp'in biyolog kadrosuna atanma başvurusunun reddine ilişkin idari işlemin
aptal davası.

80- Ödeme Yapılan: Öğretim Üyesi Süleyman Kaplan
ödeme evrakı tarih no: 11.8.2003/2210
Tutar (Mahkeme gideri): 40.440.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/909 Esas ve 2003/1564 Karar No.
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Konu: Süleyman Kaplan'm kınama cezası ile cezalandırılması yönündeki idari işlemin iptal
davası.

81- Ödeme Yapılan: Prof.Dr.Osman Yeşildağ
Ödeme evrakı tarih No: 11.8.2004/2211
Tutar (Mahkeme gideri): 76.100.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/1284 Esas ve 2004/573 Karar no.
Konu: Kardiyoloji Ana Bilim dalı Başkanlığı'na Mahmut Şahin'in atanması işleminin hukuka
aykırı olduğu gerekçesiyle açılan iptal davası.

82- Ödeme Yapılan: Yrd.Doç.Ersan Odacı
Ödeme Evrakı tarih no: 11.8.2004/2212
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 37.400.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/624 Esas ve 2004/166 Karar no.
Konu: Ersan Odacı'nın uyarma cezası ile cezalandırılması işleminin iptal davası.

83- Ödeme Yapılan: Cafer Polat
Ödeme Evrakı tarih No: 11.8.2004/2243
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 430.100.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/1215 Esas ve 2004/730 Karar No.
Konu: Doçent kadrolannın başka birimlere aktarılması işleminin iptali davası.

84- Ödeme Yapılan: Mehmet Özçelik
Ödeme Evrakı tarih no: 26.8.2004/2300
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 399.300.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/1590 Esas ve 2004/1071 Karar no.
Konu: Üniversite Sekreteri olan Mehmet Özçelik'in 1 yıl süre ile Boyabat İİBF sekreterliğine
atanması yönündeki idari işlemin iptal davası.

85- Ödeme Yapılan: Medimar Medikal Ltd. Şti.
Ödeme Evrakı tarih No: 7.9.2004/2364
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 9.635.900.000 TL.
Mahkeme Kararı: (Samsun 2. Asliye hukuk Mah): 2002/479 Esas.2003/625 Karar No.
Konu: Medimar Medikal Şirketinin teminat mektuplannın iade edilmemesi Yönündeki işleme
karşılık açılan manevi tazminat davası

86- Ödeme Yapılan Sevgi Kadiroğlu
ödeme evrakı tarih No: 21.9.2004/2531
Tutar (Mahkeme Gideri ve avukatlık ücreti): 165.200.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/224 Esas ve 2003/806 Karar No.
Konu: Sevgi Kadiroğlu'nun biyolog kadrosuna atanma başvurusunun reddine ilişkin idari
işlemin iptal davası.

87- Ödeme Yapılan: Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emirzeoğlu
ödeme Evrakı Tarih no: 7.12.2004/3955
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 842.600.000 TL.
Mahkeme Kararı: 2003/1687 Esas ve 2004/1322 Karar no.
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Konu:Mehmet Emirzeoğlu'nun görev süresinin uzatılmaması ve kadrosunun boşaltılmasına
yönelik idari işlemin iptali davası.

88- Ödeme Yapılan: Cafer Polat
ödeme evrakı tarih no: 22.9.2004/2588
Tutar (mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 450.850.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/1214 Esas ve 2004/729 Karar no.
Konu: Doçentlik kadrolarının başka birimlere aktarılması işleminin iptal davası.

89- Ödeme Yapılan: Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emirzeoğlu
ödeme Evrakı Tarih No: 28.4.2005/1135
Tutar: (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 120.000.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/1687 Esas ve 2004/1322 Karar No.
Konu: Yrd.Doç. olan Mehmet Emirzeoğlu'nun görev süresinin uzatılmaması ve kadrosunun
başlatılmasına ilişkin Tıp Fak.Dekanlığı ve Rektörlük işlemlerinin iptali için açılan dava.

90- ödeme Yapılan: Fatma Erden
Ödeme Evrakı tarih no: 13.5.2005/1136
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 287.200.000 TL.
Mahkeme Karan: 2004/1543 Esas ve 2004/2041 karar No.
Konu: Hemşire Fatma Erden'in geçici görevlendirilmesinin sonlandmlması talebinin reddine
yönelik İdari işlemin iptali davası.

91- Ödeme Yapılan: Doç.Dr.Ömer Kuru
Ödeme evrakı tarih no: 13.5.2005/1137
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 389.450.000 TL.
Mahkeme Karan: 2004/706 Esas ve 2004/2092 Karar no.
Konu: Ömer Kuru'nun aylıktan kesme cezası ile cezalandınlmasına yönelik işlemin iptal
davası.

92- Ödeme Yapılan: Ali Çakmak
ödeme Evrakı tarih no: 3.5.2005/1138
Tutar (Mahkeme gideri , avukatlık ücreti ve asıl alacak faizi): 367.503.000 TL.
Mahkeme Karan: 2004/100 Esas ve 2004/751 Karar No.
Konu: Ali Çakmak'ın vekalet ücretinin eksik ödenmesi sebebiyle açtığı dava.

93- Ödeme Yapılan: öğretim üyesi Ersan Odacı
Ödeme evrakı tarih No: 28.4.2005/1140
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 242.400.000 TL.
Mahkeme Karan: 2004/698 Esas ve 2004/1392 Karar no.
Konu: Ersan Odacı'nın kınama cezası ile cezalandırılması işleminin iptal davası.

94- Ödeme Yapılan: Gülseren Demir
Ödeme Evrakı Tarih No: 26.5.2005/1141
Tutar (Mahkeme gideri ve Avukatlık ücreti): 148.780.000 TL.
Mahkeme Karan: 2003/666 Esas ve 2003/1048 Karar No.
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Konu: Hemşire Gülseren Demir'in doktor olan eşinin tayin olduğu yere atanmak için
üniversiteye yaptığı muvafakat talebinin reddedilmesi üzerine açılan dava.

95- ödeme Yapılan: Emine Karabağ
ödeme evrakı tarih No: 3.5.2005/1156
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 393.200.000 TL.
Mahkeme Karan: 2004/1558 Esas ve 2005/95 Karar No.
Konu: Memur Emine Karabağ'ın oğluna Sağlık karnesi verilmemesine ilişkin işlemin iptali
için açılan dava.

96- ödeme Yapılan . Koca İnş.Ltd.Şti.
Ödeme Evrakı tarih No: 1.6.2005/1501
Tutar (Mahkeme Gideri ve Avukatlık Ücreti): 596.620.000 TL.
Mahkeme Karan. (Samsun 2. Asliye Hukuk) 2004/780 E: 2005/98 Karar No.
Konu: Eğitim Fakültesi inşaatının tamamlanmasından sonra kesin kabulün yapılmaması
üzerine açılan dava.

97- ödeme Yapılan: Prof.Dr.Recep Tapramaz
Ödeme Evrakı Tarih No. 12.7.2005/1725
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 350.000.000 TL.
Mahkeme Karan: (Sumsun 1. Asliye Hukuk) :2003/592 E: 2004/977 Karar No.
Konu: Rektörlüğün Recep Tapramaz aleyhine açtığı manevi tazminat davası.

98- Ödeme Yapılan: Prof.Dr.Erdal Ağar
Ödeme Evrakı tarih No: 12.7.2005 /1726
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 350.000.000 TL.
Mahkeme Karan: (Samsun 1. Asl.Hukuk) 2003/424 E:2004/1002 Karar No.
Konu:Rektörlüğün E. Ağar aleyhine açtığı manevi tazminat davası.

99-Ödeme Yapılan: Bünyamin Şahin
Ödeme evrakı Tarih no: 5.7.2005/1727
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 424.050.000 TL.
Mahkeme Karan: 2004/1770 Esas ve 2005/917 Karar No.
Konu: Bünyamin Şahin'in maaş ve diğer özlük haklarının doçent unvanına göre ödenmesi
isteminin reddine ilişkin işlemin iptal davası.

100-ödeme Yapılan: Ömer Kuru
ödeme Evrakı tarih no: 26.7.2005/2111
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti):440.010.000 TL.
Mahkeme Karan.: 2004/1885 Esas ve 2005/920 Karar no.
Konu: Ömer Kuru'nun kendisine düzenlenen 2004 yılı olumsuz sicile itirazının reddi üzerine
açılan iptal davası.

101- Ödeme Yapılan: Başar Cander
ödeme Evrakı tarih No: 26.7.2005/2112
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 440.010.000 TL.
Mahkeme Karan: 2004/1883 Esas ve 2005/918 Karar no.
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Konu: Başar Cander'in olumsuz düzenlenen 2004 yılı siciline itirazının reddi üzerine açılan
iptal davası.

102- Ödeme Yapılan: Süleyman Kaplan
Ödeme Evrakı Tarih no: 26.7.2005/2113
Tutar (Mahkeme gideri ve avukatlık ücreti): 440.010.000 TL.
Mahkeme Karan: 2004/1886 Esas ve 2005/921 Karar No:
Konu: Süleyman Kaplan'm olumsuz düzenlenen 2004 yılı siciline itirazının reddi üzerine
açılan iptal davası.

103- Ödeme Yapılan: Bünyamin Şahin
Ödeme evrakı Tarih No: 26.7.2005/2114
Tutar (Mahkeme gideri ve Avukatlık ücreti): 440.010.000 TL.
Mahkeme Kararı: 2004/1884 Esas ve 2005/919 Karar No.
Konu: Bünyamin Şahin'in olumsuz düzenlenen 2005 yılı siciline itirazının reddi üzerine
açılan iptal davası.

Sonuç

Üniversitenin ödediği mahkeme masrafı ve avukatlık ücretlerinin Üniversite tarafından
gereksiz davalar açılmasından, idari işlemlerdeki yaygın hukuka aykırılıklar karşısında açılan
davaların yoğunluğundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Özellikle öğretim üyeleri tarafından açılan
dava sayısının çok yüksek olması, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma için yoğunlaşması gereken
üniversite öğretim üyelerinin, asli görevleri dışında ciddi mesai kaybına uğradıklarını
göstermektedir.

Kamunun kusurlu davranışlarla ilave ödeme yükümlülüğü altına sokulmasında kusurlu
bulunanların tesbit edilerek, oluşun kamu zararını tazmini gereekir.
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XIV. ARAŞTIRMA PROJELERİ

1. Mevzuat

2547 Sayılı Kanun'un Değişik 58. Maddesi Gereğince Kurulacak Üniversiteler

Araştırma Fonlarının Kullanım ve Yönetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik

"MADDE 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 Sayılı Kanun ve 260 Sayılı Kanun

Hükmünde Kararname ile değişik 58. maddesine göre düzenlenen bu Yönetmelik, üniversitelerdeki

araştırma fonlarının kullanımı ve yönetimi ile ilgili hususları düzenler.

MADDE 2. Bir üniversitede mevcut tüm döner sermaye gelirlerinden öğretim üyelerine ödendikten

sonra kalan kısmın en az yarısı, eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili

öğretim elemanlarının katkısı ile toplanan döner sermaye gelirlerinin en az yüzde yirmisi ve öğretim

elemanlarının dolaylı veya doğrudan katkıları olmadan elde edilen döner sermaye gelirlerinin tamamı o

üniversite araştırma fonunun kuruluş ve idamesinde kullanılır.

Bu Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince fondan karşılanması uygun görülen projelerin araştırma ile ilgili her

türiü giderieri fondan ödenir.

MADDE 3. Fonun gelirleri şunlardır:

a) 2. madde esaslarına göre döner sermaye gelirlerinden her yıl fona aktarılacak meblağlar,

bj Öğretim üyelerinin katkılarına dayanmayan döner sermaye işletmelerinin gelirlerinin tümü.

c) Üniversite bütçesinin araştırma ile ilgili tertiplerine konulan ödenekler,

d) Fondan yıl içinde kullanılmayarak ertesi yıla devredilen meblağlar,

e) Bağış ve yardımlar ve diğer gelirier,

Fonun gelirieri T. C. Merkez Bankası 'nda, Merkez Bankası riın şubesi bulunmayan yerierde

T. C. Ziraat Bankası 'nda açılacak hesaba yatırılır.

MADDE 4. Fonun ita amiri rektördür. Rektör bu yetkisini gerekli gördüğünde rektör yardımcılarına

devredebilir.

MADDE 5. Fonun yönetim kurulu rektör ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında,

rektöriüğe bağlı enstitü müdürleri ile üniversite yönetim kurulu tarafından seçilen üç öğretim elemanından

oluşur.

MADDE 6. Fondan karşılanacak projeler (lisansüstü öğrencilerin araştırmaları dahil) Yükseköğretim

Kurulunca belirlenecek esas, ilke ve önceliklere göre hazırlanır Projeler o üniversitenin uzman elemanı

bulunan her dalı ile ilgili ancak, Temel Bilimler ile DPT kalkınma planlarında yer alan konulara öncelik

verilerek değeriendirilir. Yönetim Kurulu araştırma projelerinin değerlendirme ve seçiminde oluşturacağı

uzmanlık gruplarının projelerinden yararlanır. Projenin gelişme durumları her yıl Mart ve Eylül aylarında

Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Ayrıca projelerin uygulanması ile ilgili bilgilere yıllık faaliyet raporlarında

ayrıntılı biçimde yer verilir.

MADDE 7. Yönetim Kurulu araştırma projelerinin uygulanmasını izleyerek gerektiğinde süre uzatımı

yapabilir, uygulamayı durdurabilir veya proje sorumlularını değiştirebilir.
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MADDE 8. Fonun Devlet ihale Kanunu kapsamındaki işlerinde. Fonlar ihale Yönetmeliği hükümleri,
fonun muhasebe usulleri ve diğer mali hususlarda^Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Fonu Yönetim, işletme ve Denetim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

MADDE 9. Sayıştay görüşü de alan bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 10. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kumlu Başkanı ile üniversite rektörleriyürütür."

2- Uygulama

Araştırma Fonu kaynaklarından araştırma projelerine sağlanan desteklerin objektif bir
kritere bağlanmadığı, Araştırma Fonu Kaynaklan amaçlarına uygun olarak kullanılmadığı iddiaları
incelenmiştir.

2004 yılında Diş Hekimliği Fakültesinde araştırma projeleri desteklenen Prof. Dr. Gökhan
Açıkgöz, Yrd. Doç. Dr. Umut Tunga, Yrd. Doç. Dr Mahmut Sümer, Yrd. Doç. Dr A Pınar Sümer,
Yrd. Doç. Dr Mehtap Muğlalı (Veteriner Fakültesi Dekanı Eşi)'dan Prof. Dr. Gökhan Açıkgöz
hariç, diğer kişiler Rektör Ferit Bemay döneminde atanmış veya yükseltilmiş öğretim üyeleridir.
Prof. Dr. Gökhan Açıkgöz, Rektör Prof.Dr.Ferit Bernay tarafından Yüksekokul müdürlüğüne
atanmıştır. Buna karşın aynı yılda projesi reddedilen Yrd. Doç. Dr. Gözlem Ceylan, Yrd. Doç. Dr.
Murat Yenisey, Doç. Dr. Alper Alkan ise daha önceki üniversite yönetimleri tarafından atanmış
öğretim üyeleridir. Diş Hekimliği Fakültesinde projelerin kabul veya reddedilmesinde hiçbir zaman
konunun uzmanı ve projelerin değerlendirmesini yapacak niteliğe sahip olan jüri üyesine gerek
duyulmamış, proje değerlendirilmesi gibi bir işlem yapılmamıştır. Üniversite yönetimi öğretim
üyelerini, yönetime yakınlık derecesine göre gruplandırmak suretiyle tercihlerin bu ayırım esas
alınmak suretiyle yapıldığı izlenimi uyanmaktadır.

Araştırma projelerinin değerlendirilmesinde bir objektif kriter geliştirilmediği, olay
bazındaki değerlendirmede de gerek araştırma konusunun literatüre katkısı, gerekse de
araştırmacıların performansı bir kriter olarak değerlendirilmediği görülmektedir.

Projesi desteklenen Yrd. Doç. Dr. Umut Tunga ve Yrd. Doç. Dr. A. Pınar Sümer'in Science
Citation Index'teki (SCI) makalelerine bakıldığında 2004 yılı itibarı ile yalnızca birer yayınlarının
olduğu gözlenmiştir. Akademik performansı çok zayıf olan bir öğretim üyesi, proje desteği ile
ödüllendirilirken, Yrd. Doç. Dr. A. Pınar Sümer'den ve Yrd. Doç. Dr. Umur Tunga'dan yedi kat
fazla sayıda yayına sahip olan Doç. Dr. Alper Alkan'ın projesi desteklenmcmiştir.

Fen ve Edebiyat Fakültesinde 2004 yılında proje veren ve SCI tarafından taranan dergilerde
8 tane uluslar arası yayına sahip olan Yrd. Doç. Dr. Ayşen Ağar'ın (20 000 YTL bütçeli) projesi
desteklenmezken, SCI tarafından taranan dergilerin hiç birinde yayını olmayan Prof. Dr. Ünal
Zeybekoğlu'nun iki tane projesi (7000+5000 YTL) desteklenmiştir. Prof. Dr. Ünal Zeybekoğlu,
(Terme Meslek Yüksekokulu Okulu Müdürü) olarak görev yapan bir öğretim üyesidir.

Reddedilen projeler için konunun uzmanlarına danışma ve onların yazılı görüşlerini alma
gereği bile duyulmamakadır. Benzer bir durum Doç. Dr. Hümeyra Batı'da gözlenmektedir.
Şöyle ki, Hümeyra Batı'nın SCI tarafından taranan dergilerde 22 tane araştırma makalesi
olmasına karşın, dört yıl üst üste verdiği araştırma projelerinden hiç biri uzman hakemlerin
olumlu görüş bildirmelerine rağmen desteklcnmemiştir. 26 tane yurtdışı yayına sahip olan
(Cok yüksek bir savO Yrd. Doç. Dr. Ömer Andaç'ın da farklı yıllarda verdiği projelerden hiç
biri desteklenmemiştir. Doktoralarını tngiltere'de yapan ve SCI tarafından taranan dergilerde 11
tane yayınları görülen Doç. Dr. Ahmet Bulut ile Doç. Dr. Azmi Gençten'in ve 8 yayını olan Yrd.

Doç. Dr. Yunus Bekdemir'in projeleri dcstcklenmemiştir. Uluslar arası dergilerde sadece iki
tane makalesi olan ve her ikisinde de son isim olan Prof. Dr. Arif Gönülot'un projesi, bir tane
yayına sahip olan Yrd. Doç. Dr. Hümeyra Paşaoğlu'un ve SCI tarafından taranan dergilerin
hiçbirinde uluslar arası yayını olmayan Yrd. Doç. Dr. Banu Eren'in, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Yavuz Erler'in, Prof. Dr. Veysel Kartal'ın, Prof. Dr. Mahmut Kılıç'in ve Prof. Dr. Ahmet
Nişancı'nın projeleri desteklenmiştir. Banu Eren, Amasya Eğitim Fakültesi Dekanı Zafer
Eren'in eşi; Veysel Kartal, Zooloji Anabilim Dalı; Mahmut Kılıç, Botanik Anabilim Dalı; Arif
Gönülol Biyoloji bölümü; Ahmet Nişancı ise Coğrafya bölüm başkanıdır.

İlginç olan başka bir durum ise, Prof. Dr. İsmail GÜMRÜKÇÜOĞLU'nun hazırladığı ve
fakültesine sunduğu F-389 nolu "Bazı ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve spektroskopik
Özelliklerinin incelenmesi" konulu ve 230 000 YTL bütçeli projesinin aynı zamanda
değerlendirmesini yapan hakemi olmasıdır (Resim 1 ve 2).

Sonuçta; Araştırma Fonu kaynaklarından araştırma projelerine sağlanan desteklerin objektif
bir kritere bağlanmadığı, Araştırma Fonu Kaynakları amaçlarına uygun olarak kullanılmadığı
kanaatine varılmıştır.
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F389

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU ÜNİVERSİTE ADI

ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN FORM

A. PROJE HAKKINDA GENEL BİLCİLER

A.l- Araştırma PreiMlıln Bnlıfa Bazı Ftalosiyanin Bilediklerinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin
incelenmesi
A.l. Prof» YorttOetKtı v» di VOrflUeOlerinln Adı. Cnvınl. Kurumu. Balama. Anabilim ve Bilim Dalı.
Uygulama, ve Arastırmı Merkezi
Prof. Dr. İsmail Erdem GOmrukcOoglu, Ondokuz Mayii Üniversitesi, Fen-Edcbiyaı Fakaltesi, Kimya Bolumu,
Organik Kimyi Anabilim Dalı

AJ- Proievl Teklif Eden Kurum. Balüm. AnabUim ve Bilim Dalı. Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Boluma, Organik Kimya Anabilim Dalı

A.4- Projenin Başlangıç v< Bitiı Tarihi f Av ve Yıl Olarak)
Kabul edilmesinden itibaren 2 yıl (24 ay)

AJ- Pn)i«pin GerekHrdlM Giderlerin Tonların İTİ.)
(D bfllumundeki gf nel toplam yazılacak)

230.000 YTL (lkiyUzonızbınYTL)

A.<- Prolmln YOrOtulccctl K«rnm(l«r>. Bolumdert. Anabllim DulKDallarıl. Uygulama ve Araştırma
Merkezi fMerkezleri)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kimya Bolumu, Organik Kimya Anabilim Dalı

A.7* Projede Görev Alacak flgrettm Elemanlarının Adı. 0nva«ı. Kurumu. Bolumu. Anabilim ve Bilim
Dalı, Uygulama ve Araştırma Merkeıi. Kısa Ozgccmist ve Yayınları fGerekirse cetveller eklenecek)
Prof. Dr. V. Turan Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edcbiyaı Fakültesi. Kimya Bolumu. İnorganik
Kimya Anabilim Dalı
Prof. Dr. Bekir Batı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fcn-Edcbiyat Fakültesi, Kimya Bolümü. Analitik Kimya
Anabilim Oatı
Prof. Dr. Necati Menek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Kimya Balomu. Fizikokimya
Kimya Anabilim Dalı
Dov. Dr. Yunus Bekdemlr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Boluma. Organik
Kimya Anabilim Dalı
Doç. Dr. Halil Kurak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Kimya Bolümtı. Organik Kimya
Anabilim Dalı
Do;. Dr. Hasan Kocaokutgen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyal Fakültesi, Kimya Bölümü. Organik
Kimya Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. HOmeyra Pasaoglu, Ondokuz Mayıs Üniversiteli, Fen-Edebiyat Fakültesi. Fizik Bolümü. Atom
Molekül Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Erbil Ağar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Kimya Bolümü. Organik Kimya
Anabilim Dalı
Arj. Cer. Dr. Ncıutıı Akdemir, Ondokuz Mayıs Üniversiteli. Kimya Boluma. Organik Kimya Anabilim Dalı
Doktora öğrencisi Çiğdem Albayrak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kimya Dolumu, Organik Kimya Anabilim
Dalı (Fen-Bilimleri Enstitüsü)

Resim 1: Prof. Dr. İsmail GÜMRÜKÇÜOÖLU'nun hazırladığı ve fakültesine sunduğu F-389 nolu
"Baa ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi" konulu ve 230
000 YTL bütçeli projenin kapak sayfası
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T.C.

ONDOKUZ MAYİS ONİVERStTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ DEĞERLENDİRME FORıMU

Proje Yöneticisinin Unvanı, Ad. ve Soyadı: firt/.% . fc
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü F« Ej p ^
Projenin Başlığı (Konusu): S

1- Projenin başlığı çalışmanın amaç ve içeriğine uygun mu?

2- Önerilen proje konusu özgün mü?

3- Proje ülke bilim politikasına (evrensel ve ulusal bilime,
ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına
katkı yönünden) uygun mu?

4- Projenin materyal ve yöntemi uygun mu?

5- Proje için istenen süre uygun mu?

6- Proje yürütücüsünün (varsa ekibinin) konu ile ilgili araştırma
deneyimi yeterli mi?

7- Proje için istenen alet, malzeme mutlaka gerekli mi?

S- Verilen kaynaklar nicelik ve nitelik bakımından değerlendirme C3
için yeterli mi?

EVET

E

13

B

a
Q

HAYIR

D

D

a
D

a

D

a
D

• 9- Projenin yürütüleceği birimin (lerin) alt yapısı yeterli mi?

10- Proje bu hali ile/&Desleklenebilir
b-Desteklencmcz

c-Dcgisiklik yapılırsa desteklenebilir.
(Projenin değerlendirilmesi ile ilgili ayn bir sayfa eklenebilir.)

Uzmanlık Grubu Üyesinin (Danışmanın)
Unvanı, Adı-Soyadı:
Adresi rLh

Tırih

a

Değerlendirme formu doldurulduktan sonra aşağıdaki faksa gönderilebilir
Faks No: 0 362 457 60 91

Resim 2: Prof. Dr. İsmail GÜMRÜKÇÜOĞLU'nun hazırladığı ve fakültesine sunduğu F-389 nolu
"Bazı ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi" konulu ve 230
000 YTL bütçeli projesinin aynı zamanda değerlendirmesini yaptığı proje değerlendirme raporu

Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olan ve SCI'de 7 tane makalesi görülen Yrd.Doç.Dr.Türkay
Yalın'ın 800 000 YTL bütçeli projesi, konun uzmanı olan araştırıcıların incelemesine gerek
görülmeden desteklenmiştir (Resim 3). Yrd. Doç. Dr. Türkay Yalın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
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Vakfı Başkanıdır. Buna karşın 38 tane makalesi olan ve uluslar arası bir derginin de Editörlüğünü
de yapan Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu'nun 16 600 YTL; 21 tane makalesi olan Prof. Dr. Murat
Günaydın'ın 7 000 YTL; 13 makalesi olan Recep Sancak'ın 11350 YTL, 11 makalesi olan Güzün
Gönüllü'nün 4 635 YTL bütçeli araştırma projeleri hakem değerlendirmelerine gerek duyulmadan
reddedilmiştir. Doçent unvanını alamamış bir öğretim üyesinin 800 000 YTL bütçeli projesi uzman
kişi tarafından incelemeye tabi tutulmadan desteklenirken, uluslar arası bilim dünyasında saygın bir
bilim insanı olan Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu'nun 16 600 YTL bütçeli projesi desteklenmemiştir.
Ülkemizde çok sınırlı sayıda European Cardyologist unvanını alanlardan biri olan Prof. Dr. Osman
Yeşildağ'ın üniversiteye sunduğu sadece 4 500 YTL bütçeli projesi; İngiltere'de doktorasını yapan
ve onlarca makaleye sahip olan Prof. Erdal Ağar'ın 11 700 YTL bütçeli, oniki yıl Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Müdürlüğü yapan ve onlarca araştırma makalesi bulunan Prof. Dr. Cafer Marangoz'un 9
852 YTL bütçeli projeleri hakem raporları olmaksızın reddedilmiştir. Prof. Dr. Erdal Ağar, OMÜ-
DER Eski Başkanıdır. Prof. Dr. Osman Yeşildağ, Prof. Dr. Erdal Ağar ve Prof. Dr. Cafer Marangoz
rektör Prof.Dr.Ferit Bernay'ın tasarruflarının hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile dava açmış
kimselerdir,

2005 yılında üniversite araştırma fonu tarafından projeleri desteklenen Tıp Fakültesinden
diğer öğretim üyelerinin bazılarının durumu;

Prof.Dr.FuatGüldoğuş

Rektör Prof.Dr.Ferit Bernay döneminde profesörlüğe yükseltilmiş ve ataması
yapılmıştır.SCI'de 4 makalesi var; Sağlanan araştırma desteği 16 000 YTL;

Yrd. Doç. Dr. Sezgin Gunes

Prof.Dr.Ferit Bemay döneminde öğretim üyeliğine yükseltilmiş ve atanmıştır. (SCI'de
makalesi yok); Sağlanan araştırma desteği 9800 YTL

Yrd. Doç. Dr. Nurten Kara

(Rektör Prof.Dr.Ferit Bernay döneminde, jüri raporu ve fakülte yönetim kurulu karan
olumsuz olduğu halde öğretim üyeliğine yükseltilmiş ve atanmıştır.; (SCI'de 1 makalesi var);
Sağlanan araştırma desteği 10 900 YTL

Prof. Dr. Hasan Bağcı

Prof.Dr.Fent Beray döneminde Merzifon meslek Yüksekokulu Müdürülğüne atanmıştır.
(SCI'de 2 makalesi var). Sağlanan araştırma desteği 9880 YTL

Prof. Dr. Ali Naki Ulusoy

Prof.Dr.Ferit Bemay tarafından yüksekokul müdürlüğüne atanmıştır (SCI'de 2 makalesi var-
). Sağlanan araştırma desteği 6794 YTL;

Yrd. Doç. Dr. Gamze Alaylı

Prof.Dr.Ferit Bernay döneminde öğretim üyeliğine yükseltilmiş ve atanmıştır. (SCI'de 2
makalesi var). Sağlanan araştırma desteği 6 000 YTL
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T.C ÜNtERStlEADI ' . 395
YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU ONDOKUZ MAYIS ONlVîRSlrESt

ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN FORM

A. FROJI HAKKINDA GENEL B t l C İ U R

A.1. Aralının Prctolaia B a t t ı

Meme hutılıMsnniD lMptindr dijital muBDOgnfioîd cticûılİfti,

fntrnmngmfi îfe irOTiİJjftfiFmatt vw. fl

stctoUksik bvjpn ve kouvnmycod td lololizısyoou tooruı soouçlmmn

AlProle YlrttUdlsI w di YtrUBcMeriala AJu OaruL Kiram». BMUmH.

AmtBim»» Bilim P ı t . D m l ı m â v t Arntırıa Mtrieri.

Ydr. Doç. Dt.CTmtıy Yılın

bd]iıloji AD^MınmognS Onitea

AJ.ProlfTİ Teklif E d a Kır ıp. BMUn. Anı Bl)|w »e Bffifiı Jhh. UYTJIHHI te

Afttlınııı M t f t e l

Bıdyobji A D , Majmojufi Oniloi

Aıt fn leul ı B M I U ı B C « Bltfa Tırfll (ki w Yd ıjınk)

A l f n l a h CmktMBİ CMerfariı tonlu» f i l ) (D HMmtadtM t a ı d terimi

S00.O0O.00O.0OOTL

AAFnıltafa TİrtttitctH Knnflırt. MBaTer l Anı Bffia Pıl ı (DıBmV Bffln

Resim 3: Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Türkay Yalın'ın konun uzmanı olan

araştırıcıların incelemesine gerek görülmeden desteklenen 800 000 YTL bütçeli projesinin kapak

sayfası.
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Tıp Fakültesinde 2002 yılında desteklenen çok sayıdaki projelerden yalnızca beş tane
projenin bütçesi yaklaşık 6.2 Milyon US dolardır. Aşağıda proje kapak sayfalan, gerekçeleri ve
teknik şartname formları görülmektedir. Tüm bu belgelerden görüleceği gibi Araştırma Fonuna
sunulan projelerin amacı, hastanenin genel hizmetlerinde kullanılacak çok pahalı cihazların
alınmasıdır. Çok yüksek maliyetli araştırma projeleri kapsamında üç yıl boyunca hiçbir tane
uluslar arası (SCI tarafından taranan dergilerde) yayın yapılmamış olması, bu kadar yüksek
maliyete rağmen proje kapsamında bir bilimsel çalışma yapılmadığım da ortaya koymaktadır.
Araştırıcıların çalışmalarına destek olmak üzere oluşturulan araştırma fonu bütçesi, amacı
dışında hastanenin rutin işlerinde kullanılan cihazlann alımında kullanılmıştır (Resim 4-7).

• TA T.C ı-y.c
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OMDOKUZ «AfiS OriVERStTESl

ARAŞTİRMA PROJELERİ İÇİN FORM

A, FROJE NAKKKOA OEHB. BLoLER

KORONER P U K MORFOCttJht TtOAVt SEÇENEKLERİ W
K M U Ç I A R M M O C f e R L S i f c İ l E S f c C e OİJİTAİ. KORONEft
SİMAMJİOGRAFİ VE kTRAVASKÛLER ULTftASONOaftAFMN YErf

AJ. P^rCriMclMn^rariMid^n*Aİ)nv.^KmmU.M10ml
ÂnMbOrn »» Bilim Olk Um*—»» Amam» Mtılml

MAHMUT SAHM, OOÇÜR. OMDOKUZ UAYIS DNNfERsnESl TU> FAKÜLTESİ
KAROIYOLOJİAB.O.

TIPFAKOLTESI KARDMIOJI A.B.O.

8AŞUNOÇ :«<AUK2MI
ams . :ARAUK2OU

A. 5-

ONOOKUZ MAYIS IMVCRSnESl T P FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ A.B.D

A.r-

•AM«JT|AHkl.0OÇ.I«l.CNOOKUZMAYIS0NIVCRa(rESI TP
FAK0LTE3I KAKMVOLM A.B.O.
MUtTAFA rAOO. OâR. OOR. UZ. UR, OMMKUZ MAYB
TIP FAKÜLTESİ. KMDttOlOJ AAS.

Resim 4: Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Şahin'in konun uzmanı olan araştırıcıların
incelemesine gerek görülmeden desteklenen 880 000 YTL bütçeli projesinin kapak sayfası. Prof.
Dr Mahmut Şahin'in projesi ile ilgili Ocak 2006 itibarı ile SCI'de yayını gözükmemektedir
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B. ARAŞTİRMA GEREKÇESİ VE PLANI

B.1- Projenin Amacı. Ortaya çıkı? Kayrağı (Örneğin Eğitim Programı.
Bakanlığının ya da Holdingin gdaterdi^i gerek gibi) (200 kelimeden fazla
olmayacak biçimde eklenecek)

1. Koroner arter hastalı Jı, bütün batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de en
başta gelen ölüm nedenlerinden biridir. Koroner kalp hastalığının en önemli
sebebi aterosklerotik plaklardır. Koroner arter duvarında çeşitli nedenlere
bağlı olarak gelişen plak, uzun sûre lOmende kan akımını etkilemeden sessiz
olarak büyümektedir. Akut koroner sendromlar (akut miyokard infarktüsü ve
anstabil angina pektoris) ve ani kardiyak ölümlerin en önemli sebebi bu
aterosklerotik plakların rûptürû ve bunu izleyen tıkayıcı t/ombüs oluşmasıdır.

2. Koroner anjiografi, günümüzde semptomatik koroner kalp hastalarında ve
noninvazif yöntemlerle miyokard iskemisi gösterilen olgularda "gold standart*
kabul edilen tanı aracıdır. Dijital koroner sinenanjiografi ile damar lûmeninde
darlık ya da tıkanma oluşturan lezyonlar tanınabilir ve çoğunlukla aynı
seansta olmak üzere koroner anjioplasti / intrakoroner stent uygulamaları ile
veya daha sonra koroner by-pass operasyonu ile hastalık tedavi edilir.
Koroner anjioplasti uygulamalarının başladığı 1987"den beri, görüntüleme
yöntemleri ve anjlyoplasb' araçlarındaki gelişmeler sayesinde, cerrahiye
alternatif olan perkutan koroner girişimlerin sayısı hızla artmıştır. Günümüzde
girişim gereken koroner hastalarının %'ûne perkutan koroner girişim, '/.'üne
by-pass uygulanır hale gelmiştir.

3. Digital koroner anjiografi ile, koroner damar duvarındaki lejyonun damar
lûmeninde oluşturduğu daralma anında hesaplanabilir ve önemli koroner
darlık yada hkanma oluşturan leiyonlara müdahale edilebilir. Ancak koranef
anjiografi aterosklerotik plakların sadece lOmene etkisini değerlendirdiğinden,
damar duvarında gelişmiş ve rüptfjr riski olan büyük, frajil. anstabil plakların
belirlenmesinde, duvarın in vivo görüntülenmesini sağlayan intravasküler
ultrasonografi(rvUS) en önemli tanı aracıdır.

4. Hem koroner lOmenin hem de koroner damar duvarının değerlendirilmesi için
digital anjiografi uygulamalannda şüpheli plak yapılarının görüntülenmesi için
IntravaskOter ultrasonograflye gereksinim duyulmaktadır. M J S sadece tam
amacıyla değil, anjoplasS ve atant uygulamalanndan sonra tedavinin
başarısının değerlendirilmesinde de son derece yararlıdır.

5. Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Koroner Anjiografi ve
Hemodinami Laboratuannda 12 yıldır kullanılmakta olan Phllpls marka analog
görüntü alan sineanflografl cihazı, ekonomik ömrünü doldurmuş, sık sık anza
yapan, işletme maliyeti yüksek, modem tedavi girişimleri İçin ciddi donanım
eksiklikleri olan bir cihazdır.

B.2- Prolenin Önemi (Projenin OrilralİHİl. Getireceii Yenilikler ve Sonuçlan.
Bunlınn Uygulanabilirliği, vb. konulanı defilnHecakl (2 lavfadan fazlj olmayacak
biçimde gerektiğinde eklenecek)

1. Mevcut koronef anjiografi cihazı ile koroner lezyonlann şiddeti gözle ve
kalitatrf olarak değerlendirilmekte, bu da girişimci kardiyologun su" " "
yorumuna bağlı kararlar verilmesine sebep olabilmektedir. Hail

Resim 4a: Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Şahin'in projesine ait diğer sayfalar
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T. 311
GEREKÇE RAPORU

Projenin Amacı. Ortaya çıkış Kavnafiı

1. Koroner arter hastalığı, bütün batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de en
başta gelen ölüm nedenlerinden biridir. Koroner kalp hastalığının en önemli
sebebi aterosklerotik plaklardır. Koroner arter duvarında çeşitli nedenlere
bağlı olarak gelişen plak, uzun süre tümende kan akımını etkilemeden sessiz
olarak büyümektedir. Akut koroner sendromlar (akut miyokard Infarktûsü ve
anstabU angina pektoris) ve ani kardiyak ölümlerin en önemli sebebi bu
aterosklerotik plakların rüpîürü ve bunu izleyen tıkayıcı trombüs oluşmasıdır.

2. Koroner anjiografi, günümüzde semptomatik koroner kalp hastalarında ve
noninvazif yöntemlerle miyokard iskemisi gösterilen olgularda "gold standart"
kabul edilen tanı aracıdır. Dijital koroner sinenanjiografi ile damar tümeninde
darlık ya da tıkanma oluşturan lezyonlar tanınabilir ve çoğunlukla aynı
seansta olmak Özere koroner anjioplasti / intrakoroner stent uygulamaları İle
veya daha sonra koroner by-pass operasyonu ile hastalık tedavi edilir.
Koroner anjioplasti uygulamalarının başladığı 1987'den beri, görüntüleme
yöntemleri ve anjryoptasti araçlarındaki gelişmeler sayesinde, cerrahiye
alternatif olan perkutan koroner girişimlerin sayısı hızla artmıştır. Günümüzde
girişim gereken koroner hastalarının %'üne perkutan koroner girişim, '/'üne
by-pass uygulanır hale gelmiştir.

3. Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Koroner Anjiografi ve
Hemodinami Laboratuannda 12 yıldır kullanılmakta olan Phlipis marka analog
görüntü alan sineanjiografı cihazı, ekonomik ömrünü doldurmuş, sık sık anza
yapan, işletme maliyeti yüksek, modem tedavi girişimleri için ciddi donanım
eksiklikleri olan bir cihazdır.

4. Mevcut koroner anjiografi cihazı He koroner lezyonların şiddeti gözle ve
kalitatif olarak değerlendirilmekte, bu da girişimci kardiyolog'un sübjektif
yorumuna bağlı kararlar verilmesine sebep olabilmektedir. Halbuki bilimsel
kararlarda objektivizm esastır. Görüntü kalitesinin iyi olması ve lezyon
şiddetinin kantitatif dijital sineanjiografi ile objektif olarak değerlendirilmesi
hızlı ve doğru girişim karannın verilebilmeslni sağlayacak, değerlendirme
hatalarını en aza indirecektir.
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TABLO 1.-KUBUM KİMLİSİ
İD

ADI

TIBBİ CİHAZ BAŞVURU FORMU

_TABLO 4 ALTYAPI

1 i
NITEUGI VE KADRO SAYISI

EJılım Hastanesi

Hastane

Sajlık Merkazi

Dispanser

Safilık Ocaflı

Diğer

TABLO 2:TALEP EDİLEN CİHAZIN:
m

ÜJOUİ
KNİK OZITEKNİK ÖZELLİKLERİ

•JCSıaan Kudanımı İçin A/lyapı Injası GarekJİ mi?

MavcutU.TYAPI

I Mevcut U^,,,
bJCtıazı Kullanacak Personel ve Sayısı"

Doktor

Hemjiro

Lab.Teknisy*ni

MOtmıdis

Tdoıijyen

Var Yok

C J a s Kullanacak Servis
dJKunjmun Chaan Bakım-Onarımı İçin Gerekli Kapasitesi KOfd>
Var T (Yok T7

eJTeknft Şartnamede Cihaz Bakım-Onanm Talebi Yer Alacak mı?

Evet THay!r

TABL05:SATINALMA:

TABLO 3:İHTİYAC DURUMU:

b)SatmalmaŞekB
İç Alım

DifAlun

a)Alınıcak Ohtzın Mevcut Cihazdan Farkı

Kapasite YOkuUiii

Teknik tutunan

b)QOnlSk Kullenım Kapasitesi

Pasin

bJddennŞeMİ Kredi

Diğer

ciTghminiFivalıTl.veyiDavtt I 'KÖ.000 U S P o l a r
1-10 Huıa I n-30 Hasta «OSarfMalianie Garakir TGerekmez

31-50 Hasla! 60 Hasta Üzert
Mabentt

Bafiımlı
Baiımlı Oeail

c)Aynı IWe Bınzer Ba;ka Cihaz Var mı? e) Yedek Parça Gennüsi Şartnamede Yer Alacak mı?

YarerlanaailiYorrnu? —
Yok I '

Formu Doldunn Klf İnin Adı-Soyadı v ir\ \J \

Resim 4c: Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Şahin'in projesine ait diğer sayfalar
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T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ' '

TIP FAKÜLTESİ

ARAŞTIRMA PROJESİ FORMU

A. PROJE HAKKİNDA GENEL BİLGİLER

A.1-Araştırma Projesinin Baslığı:

Soliter Beyin Lezyonlannın Tedavisinde Konvansiyonel Fraksiyona Ekstemal

Radyoterapi ve Sterotaktik Radyocarrahiye Tümör Yanıtı va Narotoksisitenin

Karşılaştırılması

A.2- Proje Yürütücüsü ya da Yürütücülerinin Adı, Onvan, Kurumu, Bolumu,

Anabiiim Dalı, Uygulama ve Araştırma Merkezi:

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

A.3- Projeyi Teklif Eden Kurum, Bölüm, AnabiBm ve Bilim Dan, Uygulama ve

Araştırma Merkez):

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ,.,• «..^

/•:'•;. "

A.4- Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi (Ay ve Yd Olarak):

Ocak 2003-Ocak 2005

A.5- Projenin Yürütüldüğü Kurumlar, Bölümler, Anabiiim Dalı (Dallan), Bifim

Dalı (Dallan), Uygulama ve Araştırma Merkezi (Merkezleri):

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

A.6- Projede Görev Alacak öğretim Bemanlannın Adı, Onvan, Kurumu,

Anabilim ve Bilim Dalı, Uygulama ve Arastamı Merkez):

»Dr. A. Deniz MEYDAN Ar*. Ger. Radyasyon Onkoiopsi A.B.D

"Dr.OzdMiKARAOÖLANOfiLU Ars.GA. Radyasyon Onkolojisi A.B.D

- Dr. Ş. Bilge GÜRSEL Ars. Gör. Radyasyon Onkolojisi A.B.D

/ Dr. Nitoün OKUMUŞ O& Ovesi Radyasyon OnkokâJİ A.B.D

Resim 5: Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şaban Gökçe Çakır'ın konun uzmanı olan
araştırıcıların incelemesine gerek görülmeden desteklenen 1,3 Milyon US Dolar bütçeli projesinin
kapak sayfası. Prof. Dr. Şaban Gökçe Çakır'in projesi ile ilgili Ocak 2006 itiban ile SCI'de yayım
gözükmemektedir
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D. PROJEDE KULLANILACAK YARDIMCI İNSAN GÛCÖ İLE YENİ

TEÇHİZAT, MALZEME VE ÖTEKİ GEREÇ VE KAYNAKLAR

D.1- Projede Görev Alacak ÖfireBm Elemanları Dışında Kadrolu, Sözleşmeli

ya da Geçici Personel ile öğrencilerin:

Adı. Sovadı. Unvanı. Proje İrin Çalışma Süresi

D.2- Proje İçin Gerekli Yeni Demirbaş, Araç ve Teçhizat

Araç ve Gerecin Adı Miktarı Birim Fiyatı Toplam Bedeli

Lineer akseleratör 1 adet 1.3 milyon ABD Dolan 1.3 milyon ABD Doları

Gerekçesi : Adı geçen aygıtın ilimiz ve çevre illerde bulunmayışı

D.3- Proje İçin Gerekli Yeni Habeme

Malzeme türO Birim Fiyatı Toplam bedeli Gerekçesi

D.4- Projenin getirdiği yoDuidar

D.5- Yeniden Kiralanacak ya da Satn Alınacak GavrlmenkOUer

D.6- öteki gerekler

D
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B. ARAŞTIRMA GEREKÇESİ VE PLANI

B.1- Projenin (Örneğin Eğitim Programı) Amacı, Ortaya Çıkış Kaynağı ( 200

kelimeden fazla olmayacak biçimde boşluğa yazılacak):

Sterotaktik radyocerrahi çok sayıda, küçük, sabit alanlardan üç boyutiu(3-D)

planlama sistemi kullanılarak belirlenen hedef volümun yüksek enerjili fotonlar

kullanarak tek veya birkaç fraksiyonda ışınlanmasıdır. Böylece hedef volüm en

yüksek dozu alırken bu volüm dışındaki normal dokuların mümkün olan en az dozu

alması amaçlanmaktadır. Bu yöntem Intrakranyal yerleşimli, belli özellikler taşıyan

malign veya arteryovenoz malformasyonlar gibi benign lezyonlann tedavisinde

kullanılmaktadır. Ayrıca son dönemlerde nazofarenks, sfenoid sinüs, etmoid sinüs

tümörleri gibi ekstrakranyaJ yerleşimli tümörlerin tedavisinde de kullanıldığına dair

yayınlar mevcuttur (1).

Primer veya metastatik beyin lezyonlannın kuratif veya palyatif tedavisinde

ekstemal radyoterapi kullanılmaktadır. Radyoterapiye tümör yanıtı doz ile yakın

ilişkilidir. Intrakranial yerleşimli tümörlerde konvansiyonel radyoterapi teknikleri ile

yüksek dozlara çıkılması hedef volüm dışındaki rejenerasyon yeteneği olmayan

normal beyin dokusu hasarını arttırmakta ve ışınlanan normal beyin dokusu miktarı

ve radyoterapi dozuna bağlı olarak erken ve geç nörotoksisite artmaktadır (2). Bu

amaçla hedef volûm dışındaki sağlam beyin dokusunu korumak ve tümöre verilen

dozu arttırmak amaçlı yöntemler denenmektedir. Bu nedenle geliştirilmiş olan

sterotaktik radyocerrahi . tekniği, konvansiyonel ışınlama tekniği Be

karşılaştırmaktadır.

B.2- Projenin önami (Projenin Orjlnalllği, Getireceği Yenilikler ve Sonuçlan,

Bunların Uygulanabilirliği, vb. konulara değinilecek) (1 sayfadan fazla olmaya-

cak biçimde boşluğa yazılacak):

Radyoterapiye bağlı gelişen yan etkiler tarapötik kazançta azalmaya yol açtığı

için mümkün olduğunca en aza incSrilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla geliştirler)

teknik yöntemlerden birisi olan sterotaktik radyocerrahinin günümüzdeki yerini

değerlendirmek için bu çalışma düzenlenmiştir. Bu çalışma İle beyinde oluşan erken

ve geç yan etkiler ve tümör yanıtı, kontrol grubu ile karşılastınlacak ve terapöük

kazancın ne olduğu ortaya konacaktır.
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T.C.
ONDOKL'Z MAYIS ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ
RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABÎLfe OAL!

Sayı : B.30.2.ODM.0.01.00.C0/ SAMSUN
Konu : lineer akseleratör satın alma gerekçe raporu 20/09/2002

YÜKSEK ENERJİLİ LİNEER AKSELERATÖR SATIN ALMA
GEREKÇE RAPORU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Rad-
yasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, 1992 yılında kanserli hasta tedavisi ve Radyasyon
Onkolojisi alanında uzmanlık eğitimi vermek amacıyla kurulmuştur. -

Radyasyon Onkolojisi Radyoterapi Merkezi, günde 70 hastaya radyoterapi,
yaklaşık 100 hastaya da poliklinik hizmeti veren Orta ve Batı Karadeniz Bölgesinin
tek radyoterapi merkezidir. Merkezimizde tedavi hizmetinde kullanılmak Özere sade-
ce bir radyoterapi aygıtı (Kobart-60 teieterapi) bulunmaktadır. Bu aygıtın bölgemiz-
deki kanseri hastaların radyoterapi gereksiniminin sadece küçük bir bölümüne cevap
verebilmesi, yüksek enerjili lineer akseleratör ve üç boyutlu konformal radyoterapi
uygulanmasını gerektiren fcastaiara radyoterapi verilmesine elverişli olmaması yüzün-
den, çok sayıda kanserli hasta Ankara ve İstanbul'daki merkezlere şavk edilmektedir.
Bu durum, anılan merkezlerde asın yığılmayla birlikte bilgemizde işgücü ve ekono-
mik kayıpların artmasına yol açmaktadır.

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalının kanserli hasta tedavisinden sonraki
gflrevi, bilimsel araştırma ve ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli Radyasyon Onko-
lojisi uzmanlsnnın yetiştirilmesidir. Radyasyon Onkolojisi alanında bilimsel araştırma,
hasta tedavisi ve uzmanlık eğitimi, radyasyon üretilen teknolojiler ve bu teknolojilerin
yakından izlenmesiyle mümkündür. Yüksek enerjili lineer akseleratör sisteminin mer-
kezimizde olmayışı, yukarıda beünSen kayıpların dışında, entegre olmaya çalıştığımız
Avrupa Birliği bir yana, Türkiye standartlarında bite bilimsel araştırma yapılması ve
eğitim verilmesini engellemekledir.

Merkezimize bir adet yüksek e m i p linear akseleratör sisteminin satın alın-
ması, bilimsel araştırma, Turfayı standartlarında kanser tedavisi ve kanser eğitimi
verilebilmesi için kaçınılmaz hale gelmiştir.

Ooç. Dr. Şiban Çakır GÖKÇE
Radyasyon Onkolojisi Anabilim
Başkanı
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T.C ONDOKUZ MAYİS ÜNİVERSİTESİ T 307

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU

ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN FORM

A. PROJE HAKKİNDA GENEL BİLGİLER
A.1- Araauma Projesinin Bastifa

TEMPORAL LOB EPİLEPSİLERİN TAKISINDA MR SPEKTROSKOPİK
GÖRÜNTÜLEMENİN YERİ

A l - Proie YaratOcMi vada VMtOdUerin Adı.Onvaiu. Kmyımı. Baifltnl Anabilin;
ve Bilim Dalı. Uygulama ve Arastinna Mç^cffl

LÜTFİ İNCESU. DOÇ.DR, ONDOKUZ MAYI5 ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RADYOLOJİ A.B.D.

A. y Proievi Teklif Eden Kuram. Bolum. Anabilim ve Bilim Dalı. Uygulana ve Araştırma
Meriteti

ONDOKUZ MAYİS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ A.B.D.
ONDOKUZ MAYİS ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ A.B.D

A. 4- Projenin Başlangıç ve Bili; Tarihi (AY ve Yıl Olaralrt

BAŞLANGIÇ: EYLÛI.2002
BİTİŞ: EYLÜL 2003

A. 5* Projenin Gcrefcliniigi GidcılefİB Toplamı fTLt (D BolOmtUıe geoçl "^"DIMIT YUTitıc^V)

2miltmUSD /3000000000000TU

A. 6> Projenin YflrirtûldfiM ^yBjliaTı BvISfltfffı Aflrifilitn I**!' (DallanV Bilim DahfDallanV
lhenlama ve Araittmtt Kfertaa fMetkezlerft

ONDOKUZ MAYİS ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ A3.D.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ A.B J>

A. 7* Pıuicde Garev Alacak Oflretün Etonifllanma A j), finYffnı. Knruınıı. Aoabılim ve Bflhn
Dalı. Uygulama ve Aıastınm Meıtazi Kua Ozgecnuli ve Ya\ınhn (Gerekinc CetveSer

'LÛTF1 İNCESU DOÇ. DR.. ONDOKUZ MAYİS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RADYOLOJİ ABD.
HACER ERDEM TİLKİ, YARDDOC. DR.. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKOLTESt NÖROLOJİ KB.D
HÜSEYtN AKAN. PROF. DR.. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
RADYOLOJİ A.B.D.
MUSTAFA B. SELÇUK. PROFDR. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ RADYOLOJİ A S İ ) .

r'
ASUGİBİDİR

Resim 6: Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfı tncesu'nun konun uzmanı olan araştırıcıların
incelemesine gerek görülmeden desteklenen 2 Milyon US Dolar bütçeli projesinin kapak sayfası.
Prof. Dr. Lütfı tncesu'nun projesi ile ilgili Ocak 2006 itibarı ile SCI'de yayını gözükmemektedir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 550 —

B. ARAŞTIRMA GEREKÇESİ VE PLANI

B I* Proicnİn Arnacı. Oflaya cıjg] |Cavnaftı fönıgtin Efttîm Ppjpami -BjfrflflJıfcmı vı ( j |

HoMimin tiilcrtiti teret ritfl (MO tdimedCT fazla olmayacak birimde eklenecek)

l.Temporal Mı epilepsiler fokal vt dirtocli epilepsilerin co i l i Bedenidir. Cerrahi ik

epiltptik odağın fıkınlmajı HM olfuoa epilepsiyi tamama sonJıadırmakıa yada

azalmakladır. Enginlerin cerrahi sipcsmaıierinin KiJ'inoe tek patolojik nedeni Medyal

Icmporal ddcrozii belıu>nnqnir. Kutia MR uakmede kaliıadf «c lantitıti/ dejuloduıse,

T2 jiiiyjl artıp vt volumcirik inctlraif yapünuloa olup, a iyi merkezlerde %20 vaoU(

I P r o u ı MR SftkUDilopil girüntglen ik nönual ntrker o l u NAA, & « Cbc- içena

büejiklerdcn gelen jinvallcrin anstonûk Hahjırm

3. Medyal temporaJ lobddı nöbetfer inend i nıtin MR incdone negatif oünasusa ra^sıen

yapılan MR apdoroskopik çalifmalardı N'AA 'ût &zaJdı|ı leşçil edil&ltnelaedir. McuboÜl

lOröntâlciDe yöntemi ile {flrsd olarak jNtolojîk odak tespit ffliMfİI'!ff*rt6. lattfil'T**ynn

>ıpıjabilmefaedir.

4,Sofl yıllarda yükselt " B W ' MR c*hn7İ)ifına yüUetunî) spektroskopİk rifÛPlülera ile, lam

koflulinuyâD cpücpuk olgulardı Um gBnd olarak kclavlüüa ktutulabikncktc jöpheli

dufumlanla kinlitati/ speknal analizler ile de ttoı destcUcmncIctcdir,

6. Bu bilgiler ılgında Tıp Fakülte» haflioenıizde cibaz yoiduju oedeniyle halce

ile UAI konuUbiIecsk vt p"^pffflif dtfcriffîJirpff yapılabilecekti/,

g.2- prtjtenin Otıetni (Projenin OriiıalJift. Gerirecetf Yeflititilff YC^Spnyclan BlUİJaVITI

Uygulanabiliri i Ü. vt koopUra deftioiiccdcl (2 Hvfadan tela rirpıvaoJc bîcitndf

tentaitindeeldeııece»

b J*

Soo bc$ ılu yıldır gclymij OUuknle nvgufıau JOA yılUrdı flflynîMf de uyguUiımıyı

bi î lran MR tpdaraskopüE ıfirinti&au Ue, epilepük dpOanb ciddi problem olaa anı

koynu vt balco yaptlamayu tpücttiniiı corahi tnlavûİDf *uııtf<"'^mİ7df bir aa Oocc

Yonte03 v ı da TönteRuer A^̂ nncin ̂ v2anmuastasrna 0trliJcu> Acuhî AscsiB ve • on*coıw^i9

nıeratttrdeki Yeri OMm'Itnttjfl (ÇpAâbıit Eklenecek)

MATERYAL: Tempon! leh epilepad plan 30 algı detatendirilectlflir.

önce rutin MRC inedane yapılacak dtta m m MR çektroskopik |0r0nt(Ucri elde edilecek

ve kaj3Û â [̂ socKuai amkiı̂ jert vıs^Lacuciı̂  uıccıeîiııooeo «oce oaflaı^^oaıı I2IJX aM ûflaflcastif

Katin MRG. tpcktroskcfik jSrüntlJlenıe ve ıpeknl bntratifaittlitlff birbirinden bağımsız.

EEG ve diğer «onuçlar bakbnda bilfiıi «boyan radyologlar nnfindanyapdacabir.

B4* İİHİİ LilcffrtlrOn l n h Allında Projenin Yeri (Gcrefctifi;
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ÖNDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NE ALINACAK OLAN 1.5
TJESLA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZININ ALINMA
GEREKÇELERİ AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR.

1.Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji anabimdahnda halen 1984 yılında kurulmuş olan 0.5
Tesla MR cihaa faaliyet göstermektedir. Ancak cihaz kapasitesi ve teknolojisi günümüz
şartlarına uygun olmayıp yeni teknoloji ürünü, günümüzde rutin kullanıma ginni} donanımlar
içeren 2. bir 1.5 Tesla MR cihazına ihtiyaç vardır.

2.Ûniversitemiz hastanesi yaklaşık 1200 yatak kapasiteli ohıp halen sabah S' ten - aksam 24'
e kadar eski cihaz faaliyet göstermekte, 7-8 aya randevu verilmekte, yatan hastalar bile
günlerce sıra beklemektedir. Yeni cihazla bu randevu süresi oldukça kısalacak çekilen hasta
sayısı en az 2 kat daha artacaktır.

3.Samsun ve çevresindeki 6-7 ilden MR çekilmek üzere hastanemize yoğun bir sevk vardır.
Yeni cihazla sadece hastanemizdekiler değil bu illerden sevk olan hastalarında mağduriyeti

Jjşjenmis olacaktır.

4Halen Samsun' da piyasada 3 adet eski teknoloji MR cihazı hizmet vermekte olup, günümüz
teknikleri uygulanamamakta çoğu zaman hastalar mağdur olmakta ya da istanbul'a
gönderilmektedir. Yeni alınan cihazla bu durum önlenecektir.

5.Akut beyin enfarktı, epilepsi, kalp enfarktüsü ve koroner anjryografi gibi bir çok hastalık
' tanısında eski cihaz yetersiz kalmakta yeni donanımlı yüksek kapasiteli bir cihaza şiddetle
ihtiyaç duyulmaktadır.

6.Ahnan cihaz ile ortalama günde es az 30 hasta çekilecek olup, çok kısa sürede cihaz
kendisini amorti edecek, dışarıya sevk M ^ ' ^ ı ^ ı n devletin masrafi çok azalacaktır.

Saygılarımla,

DoçDrLütfi İncesu

Radyoloji AnabjUm Dalı Öğr.Üyesi

ProfDrJABekir Selçuk

Radyoloji Anabüim DaJr'öjr.Ûyesi
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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Tıbbi Cinai DıTml özt) ihtisas Komisyonu

TIBBİ CİHAZ BAŞVURU FORMU

TABL01: KURUM KİMLİĞİ TABLO 4: ALTYAPI
ı) Cihazın Kullanımı İçin Altyapı Injası Gerekli mi?

NITELIGİVE KADRO SAYİSİ

Ejitim Hastanesi I y, | Dispanser

Hasana I Sağlık Ota}ı

Sajlık Merkezi |0iîe<

TABLO 2:TALEP EDİLEN CİHAZIN:

4-5" T«5\.A

TCKMİKOZELÜKIEHI-

l< fr

TABLO î : İHTİYAÇ DURUMU:

a) Alınacak Chazm Mevcut Cihazdan Farkı:

KapasiteYûksekBJİ

Evet j Hayıf

ALTYAPI
Mevcul

Mevcut DeJİI

b) Cihazı Kullanacak Personel ve Sayısı

Vîr Yok

Doktof

Hemfire
Latı.Teknisyeni I

Mühendis

Teknisyen

Cihaz Eğitimi

I

c) Cihazı Kullanacak Servis j£ J»ç<i»vCJi A. ,-uAf.tvy, $JL

d) Kurumun Cihatm Bakıra^Dnanmı tçin Ge«k6 Kapasitesi

I M'Jll
gnu&ırJ

., Günlük Kutanım Kapasitesi

1-10 Kasa f 111-30 Hasa !

31-50H8SU 50 Kasa Üzeri

c) Aynı ÖCe Semer Başka Cinai Var mı?

V»

Yararitmbiliyor mu?

Yek.

•) Teknik sırüıamede cihaz battım-onanm talebi yer alacak mı?

Evel | Hayır

TABLO 5: SATINALMA:
ı) Satınalma Şekl

b) Ödeme Seki
ı Peşin

c) Tahmini fiyatı TL »»ya Deviz I <İZ /w

d; Alım

DifAlım

Kiedi

DÇer

d)SaffMalzgm« | Gerek»

Malzeme
Bajınv'ı

Bajımlı De$il

e) YtOek Parça öaranlisi Şaruamede Yw Alacak mı?
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T. 306
T.C ONDOKUZ MAYİS ÜNİVERSİTESİ

YtKSEK ÖĞRETİM KURUMU

ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN FORM

A. PROJE HAKKINDA GEtyEL BİLGİLER

A.1* Ananıma

KARDtYOVASKtİLER MANYETİK REZONANS OÛRÜNTÛLEME İLE
MY0KARD1YALISKEMİDE REZERV MYOKARDİYAL PERFCZYONUN
NONİNVA2V OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

A.2- ProitYlIrtMfcMlvıdıYartMcMnMAdı Onvını Kamum MHMl AMhilim
«Bi l imPı l ı . U w u l ı a a w A n a m a M n t a i

LÜTFİ İNCESU. DOÇUR. OMDOKUZ MAYİS ÜNİVERSİTESİ TTP FAKÜLTESİ
RADYOLOJİ A.B.D.

A. 3» Projeyi Teklif EdcaKunnn. Bfll̂ m An̂ ftiHnı ve Bilim Pılı. Uvıulmuyt

osDOKU2U4nsosnmsmsı m FAKÜLTESI RADKLOJı A.B.D,
OHOOKUzuımiMMRsnrsı VPFAKOLTESı UMYOLOJI A.BD
OHDOKU2 M ns ostvasrcst m FAKOLTES NOKUER TıPA.B.D

A. 4. Pnrnıin Batlın ne n Bilil Tırilu fA» vt Yıl Olıralı)

BAŞLtNGIÇ: EÎLOL1002
BİTİŞ EILOL 2001

A 5- Pmieniiı Gefektinİitî Gidcricrio Tyriunı (TL1 fD BOfemflrH

3mjlvo*USD (3 000 OM CM 000 TLJ

A» w* ^^^jğ#wtw Tffl^O^^Jn^tfO p^^^^^u^f BQıfl̂ PİCf_ A^O^BİJinj^MI fl

OSDOKUZMATJSONtWtSnzSl VPFAKCLTESİ fUDİVLOJl A&D.
OKDOKUZkUYlSOilVBlSftESt VPFAKÜLTESl KAHDlrû£JÛJtAJJ>

A. 7* Proiede GBrty AfftTl̂  OtTTTİfP F^ma*'^T*«tıı AA. Omum. Kanunu. ABibİiha y*ı Bft
Mafceri Kıa ÖMeppiaj ve Yıvîtılif] fOflridOL

•'iCTS /WCESK COÇ Di. ONDOKVZ M417S OMVBtSİTESİ Vf FAKÜLTESİ
RADYOLOJİ A.B.D
UAHUUT ŞAHİN. DOÇ. M , ONDOKUZ UAfK (MVEfiSİTESt M FAKÜLTESİ.

Resim 7: Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfı Incesu'nun konun uzmanı olan araştırıcıların
incelemesine gerek görülmeden desteklenen 2 Milyon US Dolar bütçeli projesinin kapak sayfası.
Prof. Dr. Lütfi tncesu'nun projesi ile ilgili Ocak 2006 itiban ile SCI'de yayını gözükmemektedir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 5 5 4 -

B. ARAŞTIRMA GEREKÇESİ VE PLANI

B.l- Projenin Amacı. Ottava cıtas Kaynafl (Qmcgin Eğitim Programı. ...Bakanlığının ya da
Holdingin gösterdiği gerek gibi) « 0 0 kelimeden tela olmayacak biçimde eklenecek)

lJCoroner aiter hastalığı olan olguların anjiyoplasti yada bypass operasyonu gibi tedaviler
Öncesinde korontr anatomi i!e birlikte nryokardiyal rezerv pcrfüzvonun belirlenmesi hayati
Önem taşımaktadır.

t Perffcyonun değerlendirilmelinde günümüzde SPECT ve PET kullanılmaktadır. SPECT'
«hasta radyasyona manız kalmakta, görüntü kalitesi ise dûjük olmaktadır. PET ite henüz
raygiA olarak ı™n=»""*» girememiş olup belli merkezlerde h'*rrft vermektedir.

3.1W0" laruı basında rayoUrdiyaJ first-pass magnesic resonance (MR)perfusion imaging
tekjüği uysuİAnmava hatianmıpır Günümüzde oultûlice lekju'gı ile s&turalion recovery li
hybrid eclio-plasar gibi hızlı uftwarc!erij] yülüudigi 1J vtyt Ozcri yüksek uslalı MR
cihazları ile koroner arterdeki darlıklar güvenilir bir y^ifi» eOruntüleıunekte. pcrfifcryon
bozuklufiu subendokardiyeldc sınırlı olsa dahi hycam» nyokard mil̂ 'Tn tespit
edilebilmektedir.

4. MR perfîliyon tekniği Ue tek damar haaai Jı olan secflmiş olgularda yfinıemin
cknırlılıjının %î00 olduğu rapor edilmektaür.

5. Bu bilgiler ıf tğusda, Tıp faHW*iri hastanemizde ̂ a T voklu&u oedeniyle halen
yapılamamakta olan kardiyak MR pertuzyon tdmiji. koroner patolojisi o l u olgulara
uygulanacak bypass cerralusine yada anjiyoplasti gibi tedavi yöntemlerine hastaların
nonkvrav olarak soplmoi sa|ümaoıktır.

B. 2- PrgjcnİB, ^nemi ffroienin Oriinalli^i. Oçtirece^i Yenililder ve Sonuçları. Bunların
l\gulanabilirligi. vb. konulara değinilecek) (2 savfadafl fcala olmayacak biçimde
gerektiğinde eklenecek)

Yüksek oranda mortalite ve norbidite ile seyreden konser hastalıfındaki hasarlı myokard
nulüaraıuı uoninvaziv olarak kardiyak MR pertuzyoa Itkni j i ile dejerleodirilmes «oo 5-6
vıldır yijppî^ ülkelerde yapılmakta olup, bîr I S ftnr T^BPF"*^"11'* de de başlanman
gerekmektedir.

b.3- Arastımıa MatervaU ve Yöntemi (Aramrmada Kullanılacak ve Başvuruda Kullanılacak

Ydfltcm va da Yflntcmlcr Avnntılı ^ Zf BrTnİMttlP'Nl P'Tİfkle Acıklarıiicak ve Yflntenılefin
liieramiddci Yeri Gtelerilecektir) IGntfppTulr Eklenecek)

MATERYAL: Koroner damar hastalığı ofan 40 olgu dejcrlendirikoktir.

YON I bMrHastalardan iziıı alındıktan sonn bypereoû ̂ "^|ır"ft^Tr îçûı dipvridamole036
mg/kg, daha sonra tV Gd-OTPA 0.1 mmoUg verilecektir. 1.5 ve flzeri Teslalı MR sistemde
Multislice Hybrid EcbO"Planarpulse seoueocc kknigı uygulasarak ınyocardial first pass
kinetic değerleri elde fdilfcfktir. Sistigrafi (SFECT/MBI) sonuçlan Oe MR pstuzyos
sonuçlan kar}ilasıınl«aktır.

B.4- İlgili Literatürün Infa Altında Projesin Yeri fGcrcko'gİDdc Eklenecek)

Resim 7a: Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfi Incesu'nun projesine ait diğer sayfalar
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10/251
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ'NE ALINACAK OLAN 1.5
TESLA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME CİHAZININ ALINMA
GEREKÇELERİ AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR,

1 .Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji anabimdalında halen 1984 yılında kurulmuş olan 0.5
Tesla MR cihazı faaliyet göstermektedir. Ancak cihaz kapasitesi ve teknolojisi günümüz
şartlarına uygun olmayıp yeni teknoloji ürünü, günümüzde rutin kullanıma girmiş donanımlar
içeren 2. bir 1 .S Tesla MR cihazına ihtiyaç vardır.

^Üniversitemiz hastanesi yaklaşık 1200 yatak kapasiteli olup halen sabah 8' ten - akşam 24*
e kadar eski cihaz faaliyet göstermekte, 7-8 aya randevu verilmekte, yatan hastalar bile
günlerce sıra beklemektedir. Yeni cihazla bu randevu süresi oldukça kısalacak çekilen hasta
sayısı en az 2 kat daha artacaktır-

3.Samsun ve çevresindeki 6-7 iiden MR çekilmek Özere hastanemize yoğun bir sevk vardır.
Yeni cihazla sadece hastanemizdekiler değil bu Sterden sevk olan hastalarında mağduriyeti
önlenmiş olacaktır.

4üalen Samsun' da piyasada 3 adet eski teknoloji MR cihazı hizmet vermekte olup, günümüz
teknikleri uygulanamamakta çoğu zaman hastalar mağdur olmakta ya da İstanbul'a
gönderilmektedir. Yeni alınan cihazla bu dunun önlenecektir.

5 Akut beyin enfarktı, epilepsi, kalp enfarktüsü ve koroner anjiyografi gibi bir çok hastalık
tanısında eski cihaz yetersiz kalmakta yeni donanımlı yüksek kapasiteli bir cihaza şiddetle
ihtiyaç duyulmaktadır.

6.Alınan cihaz ile ortalama günde en az 30 hasta çekilecek olup, çok kısa surede cihaz
kendisini amorti edecek, dışarıya sevk kalkacağından devletin masrafi çok azalacaktır.

Saygılarımla,

DoçDr.Lutfi İncesu

Radyoloji Ana£jüin Dalı Öğr.Üyesi

Pro£DrMBekir Selçuk

Radyoloji Anabilim Da^ Öfr.Üyesi

Resim 7b: Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfı Incesu'nun projesine ait diğer sayfalar
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TABLO 1: KURUM KİMLİĞİ
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• re.
SAftLK BAKANLİĞİ

Tıbbi Clhu Oaiml & „ Iha,,, K«nii»o,

TIBSI CİHAZ SAJVURU FORMU
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-ır-rm*
fEKMIK OZfLLIHLER T i r

I, 7»lU

I) Kunjmun Cintzm BaİDm-Onmmr İçin Gertkü Kapjstesi

1
1) Ttfcri» fannmıılt e*az tılum-cnanm U l « i y«f ı l*a< mı'

I

TABLO 5: 5ATIMALMA:
a) sununa ŞMi

TABLO 3: İHTİYAÇ DURUMU:
IçAI.m

t) J

KipsliU YükKfcli$t M'Ct

3 1 » H < I U

U - M M U U I

50 Haua ujın

DSarfMattmt I Gerekir

c)Ayn Udff Stnztr B«fJi4 Cıhaı Vat mı?

VST

JS2
1) Y«tw Puta Gnntm ŞaniKnMdt Ytr AIKlk mı?

EVMIKJÇYıI?) I | Q S ) H . [Htyıf

Resim 7c: Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfı Incesu'nun projesine ait diğer sayfalar

Gerekçe raporları incelendiğinde, bilimsel araştırma yapma amacından uzaklaşıldığı ve
hastanenin rutin çalışmalarında gereken teçhizatın alımı için araştırma fonu kaynaklarının
kullanıldığı görülecektir.

Hastane tarafından yürütülen teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi için gereken alet ve
teçhizatın tedarik edilmesi elbette gereklidir. Ancak kamu harcama disiplini içinde, kaynakların
kullanılmasına dönük planlamanın sağlık çalışabilmesi için, kamu harcaması için tahsis edilen
kaynağın amacına uygun olarak kullanılması gerekir.

Devlet organları görev ve yetkilerini yasalardan alırlar ve iş bölümü esasına göre yetkileri
paylaşırlar. Harca ile yetkilendirilen organın, durumdan görev çıkarmak suretiyle, kamu
kaynaklarını amaç dışında kullanması, makro planda ciddi bir kaynak israfinda da yol açmaktadır.
Özel olayda araştırma faaliyeti için tahsis edilen kaynağın, bir başka kamu hizmeti için kullanılmış
olması kaynağın amacı dışında kullanılmasından doğan sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır.
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Kamu harcamalı için öngörülen düzen, kaynağın ancak tahsis edildiği amaç için
kullanılmasını hukuka uygun hale getirmektedir.

2002 yılında Ziraat Fakültesinde araştırma projesi veren ve araştırma fonundan destek alan,
Yrd. Doç. Dr. Nuh Ocak'ın 1875 YTL bütçeli, Prof. Dr. Mehmet Apan'ın 44 000 YTL bütçeli,
Yrd. Doç. Dr. Vedat Ceyhan'ın 5000 YTL bütçeli, Yrd. Doç. Dr. Sevilhan Mennan'ın 5000
YTL bütçeli, Prof. Dr. Muharrem özcan'ın 25 000 YTL bütçeli, Yrd. Doç. Dr. Aysun
Pekşen'in 1500 YTL bütçeli projeleri desteklemiştir. Projeleri desteklenen tüm bu
araştırıcıların SCI tarafından taranan dergilerde ya hiç makalesi bulunmamakta ya da en
fazla üç tane makalesi bulunmaktadır. Oysaki aynı yıl proje veren ve hakem tarafından 100
üzerinden 100 puan verilen Prof. Dr. Musa Sarıea'nın 1875 YTL gibi çok düşük bütçeli
projesi desteklenmemiştir. Prof. Dr. Musa Sarıca daha önceki dönemde rektör yardımcısıdır
ve SCI tarafından taranan dergilerde toplam 8 tane makalesi yayınlanmıştır. Diğer taraftan
dünyada ilk defa hayvan kopyalaması yapan ekipte yer alan Doç. Dr. Mehmet Kuran'ın "Gebelik
boyunca yüksek ve düşük proteinle beslemenin fötal gelişim ve kuzularda büyüme ile ilgili
hormonlar üzerindeki etkileri" isimli ve 57 500 YTL bütçeli projesi, hakem raporu olumlu
olmasına karşın destek alamamıştır. Doç. Dr. Mehmet Kuran'ın SCI tarafından taranan dergilerde
9 araştırma makalesi bulunmaktadır. SCI tarafından taranan dergilerde 5 tane makalesi yayınlanan
Yrd. Doç. Dr. Güray Erener'in "Senetik treonin ile desteklenmiş fındık küspesinin etlik piliç
ve yumurta tavuk rasyonlannda kullanabilme olanakları" isimli ve 27.500 YTL projesi de
desteklenmemiştir.

Mühendislik Fakültesinde de durum farklılık göstermemektedir. Projeleri desteklenen Doç.
Dr. Gülfem Bakan Dekan Yardımcısı olup, SCI de 3 makalesi görülmektedir. Yrd. Doç. Dr.
Abdullah Sezgin'in, 39 000 YTL bütçeli; Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kuleyin 5000 YTL bütçeli; Prof.
Dr. Azer Kasımzade 453 758 YTL bütçeli; Yrd. Doç. Dr. Cingiz Efendiyev'in 191 461 YTL
bütçeli ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Temiz'in toplam 26 000 YTL bütçeli projeleri desteklenen tüm
bu öğretim üyelerinin SCI tarafından taranan dergilerde hiçbir makaleleri bulunmamaktadır. Buna
karşın SCI tarafından taranan dergilerde Mühendislik Fakültesinde projeleri desteklenen
tüm öğretim üyelerinden daha fazla sayıda (bazılarının 11 katı, bazılarının 4 katı) yayına
sahip olan ve doktorasını Amerika'da yapan Doç. Dr. Fehmi Yazıcı'nın fakültesine farklı
yıllarda sunduğu üç projeden hiç biri olumlu hakem raporu olmasına karşın
desteklenmemiştir.

Prof. Dr. Azer Kasımzade "Binaların deprem özelliklerinin tahribatsız tayini
yönteminin tasarlanması" isimli projesini verirken "Projede Görev Alacak öğretim
Elemanları" kısmına aynen şu ifadeyi "BÖLÜMDEKİ TÜM LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER
VE İLGİLİ ÖĞRETİM ELEMANLARI DURUMA GÖRE KULLANILACAKTIR."
yazmıştır (Resim 8). (Resim 8a-8f), projede görev alacak öğretim elemanı statüsünde gözflken
öğretim üyeleri (Yrd. Doç. Dr. Bayram Çepniler ve Yrd. Doç. Dr. Zeki Karaca) isimlerinin
olduğu projeyi hakem olarak değerlendirmiş, olumlu değerlendirme raporu vermeleri
sağlanmış (100 Özerinden 100 verilmiştir) (Resim 9 ve 10), projenin kabulünden sonra ise
projede isimleri olan öğretim üyeleri projenin gidişatı hakkında bilgilendirilmemiştir.
Sonuçta mevcut durumdan rahatsız olan ve projede isimleri gözükmesine karşın projenin
hangi safhada olduğu, hangi ekipmanların alındığı ve nerede kullanıldığı bilgisinden yoksun
olan öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Bayram Çepniler, Yrd. Doç. Dr. Zeki Karaca, ve Yrd. Dr.
Zihni Zerin projeden isimlerinin çıkartılmasını ilgili makamlardan istemişlerdir (Resim 11 ve
l la- l lc) . Proje kapsamında alınan aletlerin garanti sürelerinin bitmesine karşın bala
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kullanılmadığı yani proje çalışmalarının henüz başlamadığı, projede ismi olan öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Bayram Çepniler tarafmdan belirtilmektedir (Resim İla).
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Resim 8: Prof. Dr. Azer Kasımzade'nin yürütücülüğünü yaptığı "Binaların deprem özelliklerinin
tahribatsız tayini yönteminin tasarlanması" projesinin kapak sayfası
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Resim 8a: Prof. Dr. Azer Kasımzade'nin yürütücülüğünü yaptığı "Binaların deprem özelliklerinin
tahribatsız tayini yönteminin tasarlanması" projesinin diğer sayfası
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Resim 8b: Prof. Dr. Azer Kasunzade'nin yürütücülüğünü yaptığı "Binaların deprem özelliklerinin
tahribatsız tayini yönteminin tasarlanması" projesinde görev alan Yrd. Doç. Dr. Bayram
Çepniler'in özgeçmişi
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Resim 8c: Prof. Dr. Azer Kasımzade'nin yürütücülüğünü yaptığı "Binaların deprem özelliklerinin
tahribatsız tayini yönteminin tasarlanması" projesinde görev alan Yrd. Doç. Dr. Hakan Erdem'in
özgeçmişi
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- 5 6 2 -

ÖZGECMİŞ

SOYADI ADI .KARACA ZEKİ DOĞUM TARM : 16/05/1972

YAZİŞMA ADRESİ: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 55139 SAMSUN

TELEFON .-0-M245760I» / 3275 FAXS: 0-362-4576035

2. EöİTİM

3. AKADEMİK DENEYİM (Öğretim üyelerince doldurulmalıdır)

4. MESLEKTE DENEYİM (öğretini Oydoiain doktaması zonınhı defOdir)

5. YÖNETİM DENEYİMİ

GÖREV DÖNEMİ

2002-

YÖNETİM GÖREVİ

Bolüm Başkan Yırdımakği

E-MAIL: z£küuc3oüm.a}u_tf

ÖĞRENİM DONEMİ

1989-1993

1993-1996

1996-2000

DERECE

Lisans

Yük. Lisans

Doktora

ÜNİVERSİTE

Karadeniz Teknik Ünveıriıes

Kindeniz Teknik Ûrarasicsi

Karadeniz Teknik Ümvenites

ÖĞRENİM ALANI

İnşaat Mühendisliği

Injaat Mühendisliği

İnşaat Mflbcnduligi

GÖREV DONEMİ

1994-1998

1998-2000

2000-

ONVAN

Araş GOı

Araf. Gör.

Yri.Doc.Dr

BÖLOM

Inpal Mühendisliği Bölûmû

bşaaı Mûbeaditliji BdMmfl

lnşaaMühendiili£B4Ulmfl

ÜNİVERSİTE

Ondolnız Maya Dnnosıesi

Karadeniz Tekmk Osiveaiıea

Ondokuz Ma)i$ Ünhtaitesi

GOftEV DÖNEMİ GÖREV TÜRÜ

Resim 8d: Prof. Dr. Azer Kasunzade'nin yürütücülüğünü yaptığı "Binaların deprem özelliklerinin
tahribatsız tayini yönteminin tasarlanması" projesinde görev alan Yrd. Doç. Dr. Zeki Karaca'nın
özgeçmişi
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ÖZGEÇMİŞ

1. GENEL

DÜZENLEME TARİM: 02/10/2002

SOYADI. ADI: ZERİN Z&M DOGUMTARH: 10/05/1971

YAZIŞMA ADRES!: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNSAATMÛHENDtSÜGİBÖLÜMÜ 55139 SAMSUN

TELEFON .-0-362-4576000/ 284} FAKS: 0-362-4576035 E-MAIL: abmz@onu.edatr

lEĞtrtM

''OÛRENİM DÖNEM

Jj9S9-1993

1993-1996

1996-2001

DERECE

lisans

Yûk-Liım

Doktora

ÜNİVERSİTE

KmdoıizTtkniOmvtrsilai

Kindeniz Teknik Ünivenitesi

Kndeniz Teknik Omverateri

OâtENtMALAM

t^otMahcnSsliği

İnşat Mübcnıfitliji

inşMİMûbajdttiiJi

3. AKADEMİK DENEYİM (ÛjrOım ûyderince iolduiuinalıdır)

GÖREV DONEMİ UNVAN BÖLÜM

1994-2001 Arif. Gir. İnşat MûhmdiiüğiB6lta*

2001- An;.Ger.Dr. MObeodiiligi BOtOnfi

4. MESLEKTE DENEYİM (öğretim Dydcrinin doldurması zorunlu dtgldir)

GÖREV DÖNEMİ GÖREVTÜRÜ

Resim 8e: Prof. Dr. Azer Kasunzade'nin yürütücülüğünü yapüğı "Binaların deprem özelliklerinin
tahribatsız tayini yönteminin tasarlanması" projesinde görev alan Yrd. Doç. Dr. Zihni Zerin'nın
özgeçmişi
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ÖZGEÇMİŞ

1. GENEL

DCZENLEMETARM: 02/10/2002

SOYADI. ADI: TOHTASERTAÇ DOĞUMTARM: 02/05/1979

J A Z I Ş M A ADRESİ: ONDOKUZ MAYIS ÛNtVERSrrESt MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

tNŞ.UTMÛHENDtSUÖlBûLÛMÛ55139 SAMSUN

i ıTJLEFON:0-362-4576000/2829 FAKS: 0-362-4376035 &MAİL: suhJlgooii.aii.tr

2.EĞÎIÎM

ÖĞRENİM DÖNEMİ

IW«-2000

2000-

DEKECE

LIISS

YOklİMU

DNIVERStTE

Ondoha Mıyu Ûnmrelai

Ondoko: Majns Onivoiüesi

ÖĞRENİM ALAN!

tgJrtMOhoKÜıIiği

İnşaat MOhmdisligi

3. AKADEMİK DENEYİM (öğretim 0]>dmnce doldaubBİıdır)

GÖREV DÖNEMİ

«00-
1

ONVAN

An».G*.

BOLÜM

lm*M&lnx&ı]$BölQnfl

ONtVEKSttE

OndofaızMıyuOnivaTİloi

GENEL

DÛZENLEMETARM: 02/10/2002

SOYADI, ADI: DİNÇ ERDİNÇ DOĞUM TARM: 31/07/1977

İNSAATMOHENDİSLİGİBOIXİMD5513» SAMSUN

TELEFON *3«2-457«00O/2829 FAKS:0-3<2-(57«035 E-MAH: ednqgooii.edi.tr

Resim 8f: Prof. Dr. Azer Kasımzade'nin yürütücülüğünü yaptığı "Binalann deprem özelliklerinin
tahribatsız tayini yönteminin tasarlanması" projesinde görev alan Arş. Gör. Sertaç Tahta'nın
özgeçmişi
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ONDOKLZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (-2CÛ2 VILI )

PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

]• Projenin Adı __.., : Bi.ıa'»a -la 2»^roi 3s*l±İJ--4rir. is Ta^ri'ba'tsıs l e y i n i

1- Proje Yürütücüleri

i- Projenin Orjiıul Olop Olnudıjı .

4- Kullanılan Yonlem Uyeun mud.ur ?„

5- Araştırmacıdır) ut 8u Konuda Ya>ını Var mıdır 7. —

t- Projelerin Mali P o n m i « e Sarf Seklinin L'vpın Olup Olaudıjtı -

T. Proje Ccrçckkulrmc Zamanının Uygu» Olup Olaıadıtı .

«- DeteHculirnc Puanı (YOz Cnrinde») _ _ :1CO

Tarife : Gir 10/ 2002

Resim 9: Prof. Dr. Azer Kasımzade'nin yürütücülüğünü yaptığı "Binalann deprem özelliklerinin
tahribatsız tayini yönteminin tasarlanması" projesinde ismi olan Yrd. Dr. Doç. Bayram
Çepniler'in kendi projesini değerlendirme raporu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 5 6 6 -

ONDOKUZ MAVİŞ C N İ V C R S I T E S İ

MOHENDISUK FAKÜLTESI (JLiSJL. Y ıU J

PROJE DECEBLEMDIRME FORMU

I- Projesin Aıtı :

Binaların vt^rtm Onluk ıtrini» lahrljgarsı* lauı'nı

İSn itmı'ry /Vı /ersar /«w "<*s ı

} . Proje YSriiUtûlcri : Prt/. i/-. A*tt- kAS/M2Al)t

J- Pmjcnin Orjinıl Olsp Olaıaılıtı ; Orjın«ldir

4- Kun«ılıııYllal«ınU>|nın"«t»r'r

J. Arı|lırKiacıO>r)ıııBı>KıiMllıYaıı«ıVjrB><lır; : Vardı''.

*• BcbrtenJinat Puuu (Yto Cmlnlra)

T.rih

Resim 10: Prof. Dr. Azer Kasımzade'nin yMtûcûlüğünû yaptığı "Binaların deprem özelliklerinin
tahribatsız tayini yönteminin tasarlanması" projesinde ismi olan Yrd. Dr. DoçZeki Karaca'in
kendi projesini değerlendirme raporu.
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T.C.
ONDOKUZ MAYİS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
SAMSUN

S«yı : BJ0J.OOM.a45.00.0C/05S. ]fS[ 13,044005

Kona : MF-04« so'lıı
ProjnJtD Ayrılma lste£i

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Fakültemiz İnşaat Mühendisimi Bölümü Öflretim Üyesi Prof.Dr.Azer
KASIMZAOE'nin yürütmekte okluğu MF-0A6 no'lu "Binaların Deprem Özelliklerinin
Tahribalsız Tayini Yönteminin Tasarlanması ' konulu projesinde görevli Yrd. Doç Dr.
Bayram ÇEPNİLER, Yrd.Doç.Dr.Zihni ZERİN vs Yrd.Doç.DrZeki KARACA'nın
projeden ayrılma istek yazılan ekte sunulmaktadır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

1 Nuri ERGUN
Dekan

EK/1 Dilekçe (2 Ad-4Syf)

Resim 11: Prof. Dr. Azer Kasımzade'nin yürütücülüğünü yaptığı "Binaların deprem özelliklerinin
tahribatsız tayini yönteminin tasarlanması" projesinden Yrd. Doç. Dr. Bayram Çepniler, Yrd. Doç.
Dr. Zeki Karaca ve Yrd. Doç. Dr. Zihni Zerin isimlerinin çıkartılması isteminin Mühendislik
Fakültesi Dekanlığı taralından Rektörlük Makamına bildirilmesi
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DEKANLIK MAKAMINA

06.04.2005 tarih 141-226 sayılı yazınız Özerine İnşaat Mühendisliği BolOmO Toplamı

Salonunda toplandık.

Prof.Dr.Azcr KASIMZAOE' nin yûrflnogo projenin Bölüm Projesi veya Şahsi Proje

okıp olmadPkonusuldugunda, ismimin de bu projede okluğuna dair bir beyanda bulunan

Prof Dr-Azer KASIMZADE' nin beyanının açığa çıkması için gereğinin yapılması, ismim

kullanılıyor ise bu projeden afifimi rica ediyorum.

Ayrıca, su ana kadar alınan aletlerin neler olduğu, nasıl kullanıldığı, projenin hangi

aşamada olduğunu dahi bilmiyorum.

Aletlerin garanti sureleri bitmek Özeredir, ancak aletler daha kullanılmaya

başlanmamıştır.

Gereğini arzederim 08.04.2005.

Yrd.DoçJDr. Bayram <

Resim İla: Prof. Dr. Azer Kasımzade'nin yUrûtücülü|ünü yaptığı "Binalann deprem özelliklerinin
tahribatsız tayini yönteminin tasarlanması" projesinden Yrd. Doç. Dr. Bayram Çepniler'in kendi
isminin çıkartılmasına dair istek yazısı.
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Sayı :
Konu :

T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAMSUN

13.04.2005

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İLGİ: Yrd. Doç. Dr. Zeki KARACA' nm 12.04.2005 tarih ve 058-2328 sayılı dilekçesi.

Bölümümüz öğretim Elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Zeki KARACA' nın dilekçesi
yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.

EK: I Adet Dilekçe

Prof. DrJ^tnNuri ERGUN
Böîüm Başkanı a.

EsmaK'"'1
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İni u t Mühtnduüti Bölüm Bts kınlıgY u

Yürütücülüğünü Prof: Dr. Azer KASIMZADE' nin yaptığı MF-046 kodlu "Binaların

Deprem Özelliklerinin Tahribatsız Tayini Yönteminin Tasarlanması" isimli araşürmı

projesinden, projedeki statümün belinizliği ve bu noktadan sonra faydalı olamayacağım

gerekçesiyle affimı istiyorum. Gereğini arz ederim. Saygılarımla.

^ \ r i . Doç, Dr. Zeki KARACA

W

Resim l lb : Prof. Dr. Azer Kasımzade'nin yürütücülüğünü yaptığı "Binaların deprem özelliklerinin
tahribatsız tayini yönteminin tasarlanması" projesinden Yrd. Doç. Dr. Zeki Karaca'nin kendi
isminin çıkartılmasına dair istek yazısı.
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Sayı :İNŞ/141 -
Konu:

T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SAMSUN

13.04.2005

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İLGİ: Yrd. Doç. Dr. Zihni ZERtN' in 12.04.2005 tarih ve 058-2327 sayılı dilekçesi.

Bölümümüz Öğretim Elemanianndan Yrd. Doç. Dr. Zihni ZERİN' in dilekçesi
yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.

EK: 1 Adet Dilekçe

Prof. j j^sman Nuri ERGUN
Bölüm Başkanı a.
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İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLCM BAŞKANLIĞI' NA

YUrOtOcalüğOnO ProfJDr.Azer KASIMZADE' nin yaptığı MF-046 kodlu "Binaların

Deprem Özelliklerinin Tahribatsız Tayini Yönteminin Tasarlanması" isimli araştırma

projesinden, projedeki statümün belirsizliği, şimdiye kadar yapılan islerdeki bilgisizliğim ve

bu noktadan sonra projeye katkımın olamayacağını dOjündagûmdcn dolayı projeden alfunı

talep etmekteyim.

Gereğini saygılarımla arzederim I2.04.200S.

Yrd.Doç.Dr.Zilıııl ZERİN

İR

Resim 11c: Prof. Dr. Azer Kasımzade'nin yürütücülüğünü yaptığı "Binaların deprem özelliklerinin
tahribatsız tayini yönteminin tasarlanması" projesinden Yrd. Doç. Dr. Zihni Zerin'in kendi isminin
çıkartılmasına dair istek yazısı.

3- Değerlendirme
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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 15 yıldan daha fazla süredir öğretim üyeliği yapan, kurucu
anabilim dalı başkanlığı ve/veya enstitü müdürlüğü görevinde bulunan ulusal ve uluslar arası
sahada tanınmış bilim insanlarının 2002-2005 tarihleri arasında üniversiteye sunduğu araştırma
projelerinin hiçbiri desteklenmemiştir. Bu projelerin yaklaşık % 80'de hakem değerlendirmesi
yapılmamış veya olumlu raporu olmasına karşın desteklenmemiştir.

Üniversiteye sunulan araştırma projelerinin çoğu konunun uzmanı olan hakemler tarafından
değerlendirilmemiş (Tablo 1), proje değerlendirmesi için hakem olarak seçilen kişilerin birden fazla
projeyi değerlendiren ve yönetim kadrosunda olan öğretim üyeleri olduğu gözlenmiştir. Ömek,
Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu (7 proje değerlendirmiş, Dekan Yardımcısı), Doç. Dr. Gülfem Bakan
(7 proje değerlendirmiş, Dekan Yardımcısı), Prof. Dr. Arif Gönülol (3 proje değerlendirmiş,
Bölüm Başkanı).

Tablo l:Üniversite araştırma fonu tarafından desteklenen araştırma projelerinin fakültelere
ve bakemli-hakemsiz olup olmamasına göre dağılımları

Hakem
li

Hakem
siz

Toplam

Fen-
Edb
Fak

28

21

49

Tıp
Fak

1

47

48

Zira
at

Fak

2

S

7

Vet
Fak

23

23

Diş
Hek
Fak

5

5

Ama
sya
Eğt
Fak

5

5

10

Ama
sya
Fen
ve

Edb

1

1

İlahi
yat
Fak

15

2

17

Müh
Fak

13

21

34

Ord
D

FEF

4

2

6

Sin

OP
FE
F

2

2

Sinop
Su

Ürünl
eri

7

7

Bafr
a

MY
O

1

1

2

Fe
n

Bil

1

1

2

%

33

67

100

Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültelerindeki öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve %
98'i hakem değerlendirmesinden geçmeden desteklenmeye değer bulunan proje sahiplerinin % 95'i
Prof.Dr.Ferit Bernay döneminde üniversiteye öğretim üyesi olarak atanan veya çeşitli yönetim
görevlerinde bulunan kişilerdir.

Araştırma fonu kaynakları; Personel arasında oluşturulduğu izlenimi veren ve raporun diğer
kısımlarındaki uygulamalar ile teyit edilen ayınm esas alınarak dağıtılmıştır.

2547 Sayılı Kanun'un Değişik 58. Maddesi Gereğince Kurulacak Üniversiteler Araştırma
Fonlarının Kullanım ve Yönetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile belirlenen ilkeler esas
alınmamış, bu yönetmelik ile belirlenen ölçüler ihlal edilmiştir.

Özellikle de Tıp Fakültesinde desteklenen projelerin gerekçelerinde bilimsel araştırma
projelerinin desteklenmesinden daha ziyade, araştırma fonu kaynakları ile demirbaş alımının
amaçlandığı ortaya çıkmaktadır.

Araştırma projesi gerekçelerinde bilimsel amaçlardan daha çok, hastane işletmesi ve işletme
performansının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Araştırma fonlarının, kamu hizmetine sunulmuş olsa
bile, ilgili harcama kaleminden karşılanması gereken harcamaların yerine ikame edilmesi,
üniversiteler tarafından yürütülen kamu hizmetinin amaç ve gerekleri ile de bağdaşmamaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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Kaynakların kullanılmasında ve desteklenecek araştırma projelerinin seçiminde objektif
kriterlere dayanmak yerine, tamamen sübjektif ve keyfi tercihler kullanılmıştır.

Desteklenen yüksek maliyetli araştırma projelerinin gerekçelerinden anlaşıldığı kadarıyla,
araştırma projeleri için aynlan kaynaklar amacı dışında hastane işletmesine teçhizat alımı için
kullanılmıştır.

Araştırma proje desteklerinde proje desteği talebinde bulunan kimseler arasında açık bir
ayırım yapıldığı, araştırma projesinin konusu, maliyeti, araştırıcıların akademik performansı gibi
hiçbir objektif kritere dayanamamıştır.

Hatta incelemede usulen ve görünüşte bir objektivite arayışı da olmamıştır. Projelerin
önemli bir bölümü hakem incelemesi yapılmaksızın kabul edilmiş veya reddedilmiştir. Bazı
projelerde ise proje önerisinde bulunanlar arasından hakem seçilmiştir.

Dolayısıyla araştırma fonu kaynaklarının kullanılmasında açık bir keyfiliğin hakim olduğu
ve kaynakların amaçlan dışında kullanıldığı anlaşılmaktadır..
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XV. BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN ENGELLENMESİ

MEVZUAT

2547 Sayılı kanunun konu ile ilgili Bölümleri

Amaç:
Madde 4 - Yükseköğretimin amacı:
a) Öğrencilerini;
(1) ATATÜRK İnkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı,
(2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın

şeref ve mutluluğunu duyan,
(3) Toplum yararım kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu,
(4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarım bilen ve bunları davranış

haline getiren,
(5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı,
(6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
(7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı

zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel
kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek,

b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu
artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak
programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini
sağlamak,

c) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak
bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek
olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi
haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.

Ana ilkeler:
Madde 5 - Yükseköğretim, aşağıdaki "Ana ilkeler" doğrultusunda planlanır, programlanır ve

düzenlenir:
a) Öğrencilere, ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine

bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.
b) Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı.kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel

kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve
irade gücü kazandırılır.

c) Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim - öğretim dalları ile
amaçları gözetilerek eğitim - öğretimde birlik ilkesi sağlanır.

d) Eğitim - öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre
ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geliştirilir.

e) Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır.
f) (Değişik: 3/4/1991 - 3708/2 md.) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar

içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri
doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya
önerisi üzerine kanunla kurulur.

g) Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar, Yükseköğretim Kurulunun
tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.

h) Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, genişletilmesi ve bütün
yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt
içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim - insangücü - eğitim unsurları
arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı,
milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama
alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim - öğretimi de kapsayacak
şekilde planlanır ve gerçekleştirilir.
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ı) (Değişik: 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden
eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yan yıl
olarak programlanır ve uygulanır.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme:
Madde 39-(Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/25 md; İptal: Ana.Mah'nin 5/2/1992 tarih ve

E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK - 527/17 md.)
Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışında kongre,

konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara
katılmalanna,araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği
yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri, onbeş güne kadar
rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerekti ren veya
araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden
veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı
ve rektörün onayı gereklidir.

Öğretim elemanları birinci fıkrada ve bu Kanunun 33 üncü maddesinde sayılan yurt dışına
gönderilme halleri dışında mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerim artırmak
veya staj yapmak için Yükseköğretim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca üniversiteler
itibariyle bir yılı geçmeyecek şekilde her yıl belirlenecek kontenjan ve süreler dahilinde yurt dışma
gönderilebilecekleri gibi aynı amaçlarla dış burslara dayanılarak da gönderilebilirler. Belirlenen
kontenjanların üniversiteye bağlı birimler arasında dağıtımı üniversite yönetim kurulunun karan ve
rektörün onayı,gönderilme ise ilgili yönetim kurulunun karan ve rektörün onayı ile olur. Zorunlu
hallerde yurt dışında kalma süresi ilgili yönetim kurulunun karan ve rektörün onayı ile yansına
kadar uzatılabilir. Bunlar hak ve yükümlülükleri bakımından 657 sayılı Devlet Memurlan
Kanununa göre aynı amaçla yurt dışına gönderilenlerin tabi olduktan hükümlere tabi olurlar.
Ancak, bunlara yapılacak ödemenin miktarı Devlet memurlarına yapılacak ödemeyi geçmemek
üzere üniversite yönetim kurulunca daha düşük olarak tespit edilebilir, öğretim elemanlanndan
kendilerine yurt dışı kuruluşlarınca burs veya ücret sağlananlar.görev yapacaklan sürece
Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre üniversite yönetim kurulunun karan ile
aylıklı veya aylıksız izinli de sayılabilirler.

Gerek birinci fıkraya göre geçici görev yolluğu verilmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında
bir yere gönderilenler olsun,gerekse ikinci fıkraya göre gidiş-dönüş yol yevmiyesi ile gideri
ödenmek suretiyle yurt dışına gönderilenler olsun, bunlara verilecek yolluk, emsali Devlet
memuruna verilen yolluğun aynı olmak üzere genel hükümler çerçevesinde tespit edilir. Geçici
görev yolluğu Yükseköğretim Kurumu hesabına gönderilenlere kurum bütçesinden üniversite
dışındaki kurum hesabına gönderilenlere ise ilgili kurumun bütçesinden ödenir.

(Ek: 14/5/1997- 4249/2 md.) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklanndaki Yüksek
Öğretim Kurumlanndan resmi davet alan öğretim elemanlarına 3 yılı aşmamak ve bütün özlük
haklan saklı kalmak üzere üniversite yönetim kurulunun karan ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı
ile aylıklı izin verilebilir.

UYGULAMA

Yükseköğretim kurumlan "kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artınlması,
genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştınlması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması,
öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışmda yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim -
insangücü - eğitim unsurlan arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime aynlan kaynakların ve
ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planlan ilke ve hedefleri
doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlanmn karşılanması" amacıyla tüm
faaliyetlerini sürdürmek ve planlamak zorundadır.

Ondokuz Mayıs üniversitesinin bilimsel araştırma çabalarına yaklaşımında, üniversite
içinde yaratılan ve yönetim kadrosu ile ilişkilere göre şekillenen kategorik ayırım esas alınmıştır.
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Üniversitenin tüm kaynaklarının bilimsel araştırma çalışmalarına odaklanması gerekirken,
bazı bilimsel çalışmalar için kaynağını kendi imkanları ile temin eden öğretim elemanlarına da izin
verilmemiştir.

Öğretim elemanı ve öğretim yardımcılarının bilimsel çalışmalar için ihtiyaç duydukları
desteklerin sağlanması bir yana, kendi imkanları ile çalışma yapmalarına da çeşitli zorluklar
çıkarılmıştır.

Üniversitenin akreditasyonu açısından son derece önemli olan çeşitli programlara
katılmak isteyen öğretim elemanlarının bilimsel çalışma heyecanın zedeleyecek güçlükler
çıkarılmıştır.

Ülkemizin en önemli bilim kurumlarının kurs vermeleri için davet ettikleri öğretim
elemanları, izin işlemleri için tedirgin edici bir süreçten geçirilmiştir.

Bilimsel çalışmalar için gereken konsantrasyonun bozulması için elden gelen yapılmıştır.
Öğretim elemanlarının, üniversitenin laboratuvanndan yararlanmaları hususunda dahi sınırlandırıcı
tasarruflarda bulunulmuş, yıllardır hiçbir güvenlik sorununa neden olmayan uygulamalar, güvenlik
gerekçesi ile değiştirilerek bilimsel çalışmanın zorlaştınlmasına çalışılmıştır.

özellikle de üniversite ortamında yaratılan tedirginlik hissi, bazı kimselerin attıkları her
adımın izlenerek bir soruşturma nedeni sayılması, öğretim elemanları hakkında açılan ve
üniversitenin tarihi boyunca görülmeyen sayıdaki soruşturmalar, öğretim elemanlarının bir
bölümünü sanık haline dönüştürürken, diğer bir kısmının ise soruşturmacı haline getirilmesi
bilimsel çalışmaları olumsuz etkilemektedir.

Özellikle de bilimsel üretkenlik baz alınarak oluşturulması gereken akademik hiyeraşinin,
bilimsel üretimi dışlayan bir sürece dönüştürülmesi üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesinin
düşmesine neden olmuştur.

Bilimsel üretkenlikte en önde olan bilim insanlarının büyük çoğunluğu hakkında, haksız
işlemler yapılmış, kimilerine soruşturma açılmış, kimileri başka yerlere görevlendirilmiş,
kimilerinin görevine son verilmiş, kimilerinin ise sicili bozulmuştur.

Özellikle de rektörünün kendisinin bir görev konusu belirtmeden çeşitli yerlere sadece
görüşmelerde bulunmak üzere görevlendirilmesi yapılırken ve bilimsel çalışma amaçlı ve kamudan
kaynağı kullanılmayacak taleplerin reddedilmesi keyfiliğin göstergesidir.

1-BİLİMSEL PROJELERE VE TOPLANTILARA KATILMALARINA İZİN
VERİLMEYEREK BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN ENGELLENMESİ

A- Prof.Dr.Sülcyman Kaplan'ın "Şizofreniklerin cntorhinal korteksinin hücre
mimarisindeki değişikliklerinin üç boyutlu niceliksel analizi" konulu araştırma projesi TÜBÎTAK-
DFG (Almanya) Bilimsel Değişim Burs Programınca desteklenmeye layık bulunmuş.
Prof.Dr.Süleyman Kaplan'a Alman Hükümeti tarafından ayda 1500 Euro burs, TÜBİTAK
tarafından ise Almanya'ya gidiş-geliş uçak bileti verilmişti. Dr.Süleyman Kaplan araştırmasını
yapmak üzere eğitim-öğretimin tatil olduğu (Haziran-Eylfll 2003) dönemde üniversiteden üç aylık
izin istemiş. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Tanyeri, bu izin
talebini Fakülte Yönetim Kurulu gündemine almayarak zaman aşımına uğratmış ve söz konusu
bursun DFG (Almanya) tarafından Prof. Dr. Süleyman Kaplan'dan geri alınmasına neden
olmuştur(EK 1).

Ülke biliminin gelişimine katkı sağlaması amacıyla her yıl çok sayıda bilim insanı gelişmiş
ülkelere eğitim amacıyla devletimiz tarafından gönderilmektedir. Devlet, gönderdiği kişiye yalnızca
maaş/burs vermemekte, aym zamanda yurtdışındaki kuruma da eğitim ücreti ödemektedir. Oysaki
Alman Hükümeti Dr.Süleyman Kaplan'a burs vermiş, ayrıca araştırma yapacağı Araştırma
Laboratuarı da eğitim için her hangi bir ücret talep etmemiş ve hiçbir gerekçe gösterilmeden kişinin
yapacağı bilimsel çalışma engellenmiştir.
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B. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Sağlık Bilimleri Araştırma
Grubu tarafından değerlendirmek üzere Prof.Dr.Süleyman Kaplan'a gönderilen, değişik Tıp
Fakülteleri Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dallan Öğretim Üyelerince hazırlanan araştırma
projeleri Süleyman Kaplan tarafından değerlendirilmiş. Proje değerlendirmesinin diğer bir
basamağı ise 25/10/2004 tarihinde TÜBİTAK merkez binasında gerçekleştirilecek olan panel
olduğundan belirtilen tarihteki panele panelist olarak katılmak için Dr.Süleyman Kaplan, geçici
görev izin talebini 20/10/2004 tarihinde Anabilim Dalı Başkanlığına vermiş. Bu izin talebi,
Dr.Süleyman Kaplan'a gönderilen projelerin anabilim dalı ile ilgili olmadığı gerekçesi ile
reddedildiği anabilim dalı sekreteri Filiz İçtüzer aracılığı bildirilmiş. Daha sonra Dr.Süleyman
Kaplan, yıllık izninden mahsup edilmek üzere TÜBiTAK'taki toplantıyı mazeret göstererek
21/10/2004 tarihinde tekrar izin talebinde bulunmuş. Bu defa ise mazeret izin talebinin projelerin
uzmanlık alanına girmediği gerekçesi ile Anabilim Dalı Başkanının yazmış olduğu bir üst yazı ile
reddedildiğini öğrenmiş(EK 2).

C. Prof.Dr. Sait Bilgiç, 14-17 Eylül tarihlerinde Başkent üniversitesinde düzenlenmekte
olan VIIİ. Ulusal Stereoloji kursuna katılmak için Tıp fakültesi Dekanlığı'na izin başvurusunda
bulunmuş. Prof.Dr.Sait Bilgiç'e cevap verilmeyerek bilimsel bir toplantıya katılmasına engel
olunmuştur.

D. TÜBİTAK Bilim Adamı yetiştirme Grubu (BAYG) tarafından doktora sonrası yurtdışı
burs taleplerini değerlendirmek için oluşturduğu panele, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Recep Tapramaz ve Prof.Dr.Fevzi Koksal
davet edilmiş. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden TÜBiTAK'a yazılan 19.10.2005 tarih
ve 369-06241 sayılı yazılan ile Prof.Dr.Recep Tapramaz ve Prof.Dr.Fevzi Köksal'ın TÜBİTAK'
taki panele katılmalarının uygun görülmediği bildirilmiştir(EK 3).

Üniversitelerin öğretim elemanlannın bu tür bilimsel faaliyetlere katılmalarını
özendirdikleri bilinen bir gerçek olmasına rağmen bu iki öğretim üyesine izin verilmemesi her iki
öğretim üyesinin de önceki dönemlerde dekan ve rektör yardımcısı olarak görev yapmış olmaları
dikkat çekici bulunmuş ve bu konuda keyfi davranıldığı kanaati oluşmuştur.

E. İlahiyat fakültesi öğretim elemanlarından Dr.Soner Gündüzöz'ün 21-22.11.2005
tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde düzenlenecek olan "Türkoloji Günleri
Sempozyumuna" katılmak için yaptığı 7.11.2005 tarihli izin başvurusuna Dekanlıkça 17.11.2005
tarih ve 515-1747 sayılı yazı ile olumsuz cevap verilmiş ve Dr.Soner Gündüzöz'ün bilimsel
toplantıya katılması engellenroişrir(EK 4).

İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden 13 öğretim üyesinin ismi belirtilerek aday imam-
hatipliler için Samsun Müftülüğünün düzenlediği "hizmet içi eğitim kursu" nda ders vermek üzere
görevlendirilme talebinde bulunulmuş. 13 öğretim üyesinden sadece ilahiyat fakültesi eski dekanı
Prof.Dr.Hüseyin Peker'e gerekçesiz olarak izin verilmeyerek ayrımcılık yapılmış ve keyfi
davranılmıştır(EK 5).

2- ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLENMEYEREK BİLİMSEL
ÇALIŞMALARIN ENGELLENMESİ

Bu konu araştırma fonu kaynaklarının kullanılmasına ilişkin başlık altında ayrıntılı olarak
incelenmiştir

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 15 yıldan daha fazla süredir öğretim üyeliği yapan, kurucu
anabilim dalı başkanlığı ve/veya enstitü müdürlüğü görevinde bulunan ulusal ve uluslar arası
sahada tanınmış bilim insanlarının 2002-2005 tarihleri arasında üniversiteye sunduğu araştırma
projelerinin hiçbiri desteklenmemiştir. Bu projelerin yaklaşık % 80'inde hakem değerlendirmesi
yapılmamış veya olumlu raporu olmasına karşın desteklenmemiştir.
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Üniversiteye sunulan araştırma projelerinin çoğu konunun uzmanı olan hakemler tarafından
değerlendirilmemiş (Tablo 1), proje değerlendirmesi için hakem olarak seçilen kişilerin birden fazla
projeyi değerlendiren ve yönetim kadrosunda olan öğretim üyeleri olduğu gözlenmiştir. Örnek,
Prof. Dr. Haluk Kefelioğlu (7 proje değerlendirmiş, Dekan Yardımcısı), Doç. Dr. Gülfem Bakan
(7 proje değerlendirmiş, Dekan Yardımcısı), Prof. Dr. Arif Gönülol (3 proje değerlendirmiş,
Bölüm Başkanı).

Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültelerindeki öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve %
98'i hakem değerlendirmesinden geçmeden desteklenmeye değer bulunan proje sahiplerinin % 95'i
Prof.Dr.Ferit Bemay döneminde üniversiteye öğretim üyesi olarak atanan veya çeşitli yönetim
görevlerinde bulunan kişilerdir.

Tıp Fakültesinde 2002 yılında desteklenen çok sayıdaki projelerden yalnızca beş tane
projenin bütçesi yaklaşık 6.2 Milyon US dolardır. Aşağıda proje kapak sayfalan, gerekçeleri ve
teknik şartname formları görülmektedir. Tüm bu belgelerden görüleceği gibi Araştırma Fonuna
sunulan projelerin amacı, hastanenin genel hizmetlerinde kullanılacak çok pahalı cihazların
alınmasıdır. Çok yüksek maliyetli araştırma projeleri kapsamında üç yıl boyunca hiçbir tane
uluslar arası (SCI tarafından taranan dergilerde) yayın yapılmamış olması, bu kadar yüksek
maliyete rağmen proje kapsamında bir bilimsel çalışma yapılmadığını da ortaya koymaktadır.

Araştırma fonu kaynaklan ; Personel arasında oluşturulduğu izlenimi veren ve raporun diğer
kısımlarındaki uygulamalar ile teyit edilen ayırım esas alınarak dağıtılmıştır.

2547 Sayılı Kanun'un Değişik 58. Maddesi Gereğince Kurulacak Üniversiteler Araştırma
Fonlarının Kullanım ve Yönetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile belirlenen ilkeler esas
alınmamış, bu yönetmelik ile belirlenen ölçüler ihlal edilmiştir.

Özellikle de Tıp Fakültesinde desteklenen projelerin gerekçelerinde bilimsel araştırma
projelerinin desteklenmesinden daha ziyade, araştırma fonu kaynakları ile demirbaş alımının
amaçlandığı ortaya çıkmaktadır.

Araştırma projesi gerekçelerinde bilimsel amaçlardan daha çok, hastane işletmesi ve işletme
performansının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Araştırma fonlarının, kamu hizmetine sunulmuş olsa
bile, ilgili harcama kaleminden karşılanması gereken harcamaların yerine ikame edilmesi,
üniversiteler tarafından yürütülen kamu hizmetinin amaç ve gerekleri ile de bağdaşmamaktadır.

Kaynaklann kullanılmasında ve desteklenecek araştırma projelerinin seçiminde objektif
kriterlere dayanmak yerine, tamamen sübjektif ve keyfi tercihler kullanılmıştır.

Desteklenen yüksek maliyetli araştırma projelerinin gerekçelerinden anlaşıldığı kadanyla,
araştırma projeleri için ayrılan kaynaklar amacı dışında hastane işletmesine teçhizat alımı için
kullanılmıştır.

Araştırma proje desteklerinde proje desteği talebinde bulunan kimseler arasında açık bir
ayınm yapıldığı, araştırma projesinin konusu, maliyeti, araştırıcıların akademik performansı gibi
hiçbir objektif kritere dayanılmamıştır.

Hatta incelemede usulen ve görünüşte bir objektivite arayışı da olmamıştır. Projelerin
önemli bir bölümü hakem incelemesi yapılmaksızın kabul edilmiş veya reddedilmiştir. Bazı
projelerde ise proje önerisinde bulunanlar arasından hakem seçilmiştir.

Dolayısıyla araştırma fonu kaynaklannın kullanılmasında açık bir keyfiliğin hakim olduğu
ve kaynaklann amaçlan dışında kullanıldığı anlaşılmaktadır..
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3. ANATOMİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA LABORATUV ARININ "ŞARTELİ"
İNDtRtLEREK DERİN DONDURUCUDA HEBA OLAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
Doç. Dr. Bünyamin Şahin'in 19.03.2002 tarihinde Anatomi Anabilün Dalında kurulmuş

olan Araştırma laboratuarının sorumluluğuna atanmış, daha sonra anabilim dalı başkanı değişmesi
nedeniyle yeni anabilim dalı başkanı Dr. Şahin'in sorumluluğuna son vererek laboratuar
sorumluluğuna kadavra teknisyeni ve bir hizmetliyi getirmiş, 27 Mayıs 2002 tahinde, Uzmanlık
öğrencisi Dr. Mennan Ece Pirzirenli ile birlikte ders yapmak üzere araştırma laboratuarına inen Dr.
Şahin, araştırma materyallerini saklamada kullandıkları derin dondurucuya elektrik gelmediğini
fark etmiş, dış koridordaki elektrik panosuna gittiğinde sigortanın inmiş olduğunu görmüş, sigortayı
kaldırdığında elektriğin geldiği ancak aynı zamanda laboratuarda bulunan derin dondurucudan ısı
artışı olduğunu bildiren sesli uyarının geldiğini, derin dondurucunun başına gittiğinde ısısını -19 CC
olduğunu, normalde -85 °C'de çalışan derin dondurucunun bu ısıya inebilmesi için en az 3 gün
gerektiğini, derin dondurucunun içerisinde sakladığı araştırma materyallerinin tamamının erimiş ve
çürümüş olduğunu ifade ederek Dekanlık makamına sorumluların bulunması için şikayette
bulunmuştur(EK 9).

Dekanlık makam tarafından yapılan soruşturma ile İlgili bilgi ve belgeler Ondokuz mayıs üniversitesi
tarafından komisyona gönderilmiştir. Ancak, soruşturulan olarak Arş. Gör. Dr. Mennan Ece Pirzirenli
gösterilmiştir. Oysa, Dr. Pirzirenli soruşturulan değil, soruşturmada tanık olan kişidir. Prof. Dr. Ahmet Yaşar
Turanlı tarafından yürütülen soruşturma tam S ay sürmüştür. Soruşturma süresince sadece Dr. Pirzirenli,
Teknisyen Refaettin Üstûner ve Hizmetli Mustafa Cebellk olmak üzere üç kişinin ifadesi altnmış(EK 10), bunun
dışında sorumluluk taşıyan hiçbir yöneticinin ifadesine başvurulmadığı gibi araştırma materyalleri heba olan
öğretim elemanlarının da konu hakkındaki bilgileri bile alınmamıştır. Yürütülen soruşturma neticesinde "derin
dondurucudaki elektrik kesilmesi olayının kasıl sonucu olmadığı, elektrik kesilmesinin görülme olasılığı her
zaman mümkün olan sigorta atmasına bağlı olduğu"sonucuna varıldığı dekanlık tarafından bildirilmiştir(EK
11). Oysa şikayetçi Dr.Bünyamin Şahin dilekçesindeki bilgiler İle Dr.Mennan Ece Pirzirenli ve teknisyen
Refaittin Ûstüner'in ifadelerinden sartelln İndirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Derin dondurucunun şartelinin
indirilmesi nedeniyle, derin dondurucuda muhafaza edilen araştırma materyallerinin ziyan olması sonucunda
Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Doç.Dr.Leyla Demirsoy'un TÜBİTAK tarafından desteklenen TOGTAK
2601 nolu ve "Amasya 'da yetişen kiraz genotiplerinin belirlenmesi" konulu projesi de zarar görerek bir yıllık
emeklerinin boşa gittiği ve 500 YTL tutarında ek maliyet kaybına sebep olunduğu anlaşılmıştır.

Soruşturma belgelerinin incelenmesinden ortaya çıkan sonuca göre; laboratuarda meydana
gelen kaza hakkında yapılan soruşturmanın sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla değil de olayın
kapatılmasının amaçlandığı anlaşılmıştır.

4. ANATOMİ ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA LABORATUVARININ
KAPATILMASI

Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim dalında 2000 yılında kurulan "Araştırma laboratuarı" na
isim olarak anabilim dalının kurucu başkanlarından merhum Prof.Dr. K..AH Güngeç'in adının
verilmesi için Anatomi Anabilim Dalı akademik kurulunca karar alınmış ve bu karar Tıp fakültesi
Dekanlığına iletilmiş. Ancak bu başvuruya cevap verilmediği gibi 2002 yılında "Araştırma
laboratuarı" ndaki bütün araç ve gereçler dağıtılarak(ŞarteI indirilmesiyle içindeki malzemelerin
bozulduğu Derin dondurucunun da bulunduğu) laboratuvar kapatılmış. Bu laboratuvann içindeki
demirbaşların dağıtılmasıyla laboratuvar fiilen işlemez hale getirilmiş ve araştırmaların aksamasına
sebep olunmuştur(EK 12).

Sonuç

Kamu kaynaklarını bilimsel çalışma amacıyla kullanılması gerekirken, personelin bilimsel
çalışma heyacanını kıracak uygulamalarla üniversite kendi kapasitesinin çok altında bırakılmıştır.
Bilimsel üretkenlikte, haksızlığa uğrayan ve bilimsel çalışma şartlan zorlaştırılan öğretim
elemanları önde görünmektedir. Histoloji ve Embriyoloji Anabilimdalında, en yüksek bilimsel
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yayın sayısına sahip olan Prof.Dr.Süleyman Kaplan'ın sicili bozulmuş, ikinci en yüksek yayma
sahip Doç.Dr.Ersan Odacı'nın ise görevine son verilmiştir. Aynı anabilimdalında sicil yılı içinde
hiç uluslararası yayın yapmayanlar hiçbir sorunla karşılaşmamıştır. Anatomi Anabilimdalında en
fazla yurt dışı yayın yapan Doç.Dr.Bünyamin şahin bir çok soruşturmaya maruz kalmış, defalarca
şehir dışına görevlendirilerek laboratuvarlardan uzaklaştınlmış, sicili bozulmuş, ancak yine de
anabimdalında en yüksek yayın sayısına ulaşmıştır. Özelikle, haksız işlemlere maruz kalan öğretim
elemanlanmn katıldıklan bilimsel çalışmalar değerlendirme dışı bırakılmış olsa, üniversitenin yayın
sıralamasında çok gerilerde kalacağı görülmektedir.

Bir üniversitenin bilimsel çalışma heyecanın bu kadar ağır biçimde zorlaştırması,
Üniversitenin Anayasa ve yasa ile tarif edilen amaçlan ile çelişmektedir.
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XVI. YÖNETİM KURULLARI

MEVZUAT

2547 Sayılı Kanunun ilgili hükümleri

Oylama:

Madde 61 - Bu kanunda sözü geçen jüri ve kurullarda, her üye oyunu kabul veya ret yoluyla
vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.

Yükseköğretim Kurulu dışında yer alan kurulların toplantı nisabı kurul üye tamsayısının
yandan fazlasıdır.

Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çokluğu esası

uygulanır.

UYGULAMA

1. Üniversite Yönetim Kurulu

Üniversite yönetim kurul kararlarında, kararların usulüne uygun olarak görüşülerek karar
bağlanmadığı anlaşılmaktadır. Toplantı ve karar yeter sayılan bakımından bir eksiklik
bulunmamaktadır. Ancak gönderilen evraklar arasında imza tutanakları bulunmamaktadır. Diğer
yandan kurul kararlarının önemli bir bölümünde, atıfta bulunulan teklifin neden ibaret olduğu
yazılmaksızın teklifin kabul edildiği biçiminde kararlar alınmıştır. Bu karalar atıfta bulunulan
tekliflerin, yönetim kurulu kararı alındıktan sonra da değiştirilmesi yoluyla, toplantıda alınan
karardan farklı bir karar haline getirilmesini mümkün kılmaktadır. Teklif sahibine açık çek biçimine
dönen yönetim kurulu kararlarının, yasanın amaçladığı şekilde olduğunu kabul etmek mümkün
değildir. Diğer yandan bazı kararlar da gündemin onaylanması biçiminde tek cümlelik kararlardır.
Teklifler gibi gündemin de değiştirilmesi suretiyle kararın alındığı tarihteki halinden farklı bir şekle
sokabilmeye açık kapı bırakan bu yöntemin yasanın belirlediği şekli uygun olduğu söyleme
mümkün değildir.

Üniversite yönetim kurulunun, alnı zamanda disiplin kurul fonksiyonu ile almış olduğu
kararların yasanın amaçlan ile uyuştuğundan söz edilebilmesi mümkün değildir. Disiplin kurulu
olarak cezalandırmaya ilişkin verdiği kararların çok büyük bir bölümünün iptal edilmiş olması,
kararlarda objektiviteden uzaklaşıldığını göstermektedir.

Yönetim kurulu olarak atama ve yükseltilmelerde sahip olunan yetkiler, yasanın
amaçlarından çok uzakta kullanılmıştır.

2. Üniversite Senatosu

Komisyonumuza gönderilen evraklarda Senato toplantılanna katılan öğretim üyelerinin
imzalı tutanaklan gönderilmemesine rağmen, yapılan şikâyetlerden bazı Fakültelerin Üniversite
Senatosunda Dekan dışında temsil edilen öğretim üyelerinin bulunmadığı saptanmıştır. Bu durum
Üniversitenin en üst organı olan Senato kararlarının geçerliliği hakkında kuşku uyandırmaktadır.

Örneğin, Ziraat Fakültesinde 3 yılı aşan bir süredir Üniversite Senatosunda bulunması
gereken öğretim üyesinin seçimi Dekan tarafından "henüz şartlar oluşmadığı" gerekçesi ile
engellenmiş, Rektörlük yönetimi ise bu duruma seyirci kalmıştır.
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3. Di; Hekimliği Fakültesi

Bu Fakültedeki yönetim kurulu kararlarında yönetim kurulu başkan ve üyelerinin imzalan
bulunmamaktadır. Sadece yönetim kurulu kararlarına karşı oy kullanarak şerh düşen kurul
üyelerinin imzalarının mevcut olduğu (2 adet) yönetim kurulu kararlarında diğer kurul üyelerinin de
imzaları mevcuttur, ö te yandan yönetim kurulu tutanaklarında kurul üyelerinin ismi mevcutken ve
bir kısmının katılmadığı notu düşülürken, evrakların imzasız oluşu dikkat çekicidir. Yansı Tıp
fakültesi öğretim üyelerinden oluşan yönetim kurulu üyelerinin bazılannın üst üste defalarca
mazeretsiz olarak yönetim kuruluna katılmadıklan tespit edilmiştir. Örneğin, Prof.Dr. Süleyman
Çelik 31.10.2003, 14.11.2003 ve 4.12.2003 tarihli ve 19, 20, ve 21 sayılı yönetim kurulu
toplantılarına katılmamıştır. Yine Prof.Dr. Filiz Karagöz 13.1.2004,10.2.2004, 18.2.2004, 4.3.2004
tarihli 1, 2, 3 ve 4 sayılı; ayrıca 27.8.2004, 1.10.2004, 20.10.2004 ve 23.11.2004 tarihli ve 15, 16,
17 ve 18 sayılı yönetim kurulu toplantılanna katılmamıştır. Kurul üyesi Prof.Dr. Musa kazım Onar
28.4.2005, 5.5.2005 ve 26.5.2005 tarihli ve 6, 7 ve 8 sayılı yönetim kurullanna katılmamıştır. Başka
bir fakültede görev yapan, yoğun hasta muayenesi ve ders yükü nedeniyle yönetim kurullanna
zaman ayırmadığı anlaşılan bu öğretim üyeleri yönetim kuruluna seçilirken Diş Hekimliği
fakültesinde profesör kadrosunda bulunan Melahat Toller ve Peruze Çelenk yönetim kurulu
üyeliklerine getirilmemiştir.

4. Samsun Fen-Edebiyat Fakültesi

28.03.2001 tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu Prof.Dr.tsmet Şenel'in başkanlığında
toplandığı toplantı tutanağına yazılmış olmasına rağmen başkanın imzası bulunmamaktadır. Bu
durum süreklilik arz etmektedir. 18.4.2001 tarih ve 12 sayılı, 9.5.2001 tarih ve 14 sayılı, 18.7.2001
tarih ve 23 sayılı, 13.9.2001 tarih ve 24 sayılı, 17.5.2005 tarih ve 17 sayılı, 24.5.2005 tarih ve 18
sayılı, 9.3.2004 tarih ve 8 sayılı, 4.5.2004 tarih ve 13 sayılı yönetim kurulu toplantıları
Prof.Dr.İsmet Şenel başkan olarak görülmesine rağmen, kararlarda imzası mevcut değildir.
26.12.2002 tarih ve 41 sayılı, 1.5.2003 tarih ve 10 sayılı, 8.5.2003 tarih ve 11 sayılı, 29.5.2003 tarih
ve 14 sayılı, 16.6.2005 tarih ve 15 sayılı kararlarda da aynı durum söz konusudur. Bazı üyelerin
defalarca yönetim kurulu toplantısına katılmadığı, ancak haklannda hiçbir işlem yapılmadığı dikkat
çekmektedir. 22.2.2005, 1.3.2005 ve 8.3.2005 tarihli, 6-7-8 sayılı yönetim kurullarına Tarih
Bölümü başkanı, Sinop Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim kurulu üyesi Doç.Dr. Yavuz Erler
katılmamıştır. 22.3.2005, 29.3.2005, 5.4.2005 ve 14.4.2005 tarih ve 9-10-11-12 sayılı; 26.4.2005,
3.5.2005 ve 10.5.2005 tarih ve 14-15-16 sayılı; 1.7.2005,12.7.2005 ve 21.7.2005 tarih ve 22-23-24
sayılı yönetim kurulu toplantılarına Prof.Dr. Kerim Edinsel katılmamıştır. Yine 11.10.2005,
25.10.2005 ve 1.11.2005 tarih ve 31-32-33 sayılı yönetim kurul toplantılanna Prof.Dr.Kerim
Edinsel ve Doç.Dr. İslam Gündüz katılmamıştır. 1.6.2004, 8.6.2004 ve 17.6.2004 tarih ve 17-18-19
sayılı; 9.9.2004, 16.9.2004, 21.9.2004, 28.9.2004, 5.10.2004 ve 12.10.2004 tarih ve 26-27-28-29-
30-31 nolu yönetim kurulu toplantılanna da Prof.Dr. Kerim Edinsel katılmamıştır.

15.11.2005 tarih ve 34 sayılı yönetim kurulunda hiçbir kurul üyesinin imzası mevcut
değildir. Yönetim kurulu başkanlığını vekil sıfatıyla başka bir kurul üyesi yürütmesine ve
Prof.Dr.İsmet Şenel'in kurulda bulunmamasına rağmen, gerçekte başkanlık yapan kişi değil,
Prof.Dr.tsmet Şenel tutanaklara imza atmıştır. Örneğin, 14.7.2004 tarih ve 22 sayılı yönetim
kuruluna Prof.Dr. Zafer Eren başkanlık yapmasına rağmen kurula katılmayan Prof.Dr.İsmet
Şenel'in imzası bulunmaktadır. Yine 5.9.2002 tarih ve 27 sayılı yönetim kurulu toplantısına
Prof.Dr. Haluk Kefelioğlu başkanlık yaptığı belirtilmesine rağmen, imzayı Prof.Dr. İsmet Şenel
atmıştır.
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5. İlahiyat Fakültesi

Bu Fakültenin dekanı Prof.Dr. Osman Zümrüt, meclis tutanaklarına da geçtiği şekliyle kendi
takdir hakkını kullanarak Fakülte Yönetim Kurulunu 1,5 yıl gibi uzun bir süre 2 profesör ve 1
doçent temsilcisi olmadan eksik çalıştırmıştır. Bu dönemde Fakültede kendisi dışında 8 adet
profesör bulunmasına rağmen kurula üye seçiminden ısrarla kaçınmış ve yönetim kurulunu eksik
bir şekilde çalıştırmaya devam etmektedir. Bir Fakültenin yönetim kurul üyeliklerinin makul
süreden daha fazla seçim yapılmayarak boş tutulması, seçimle ilgili yetkisi sadece süreci izlemek
ve devam ettirmek olan dekan bakımından görevi ihmal, hatta bu ihmalin derecesi ve sürekliliğine
göre görevi kötüye kullanma özelliği taşımaktadır.

6. Sinop Su Ürünleri Fakültesi

Fakülte yönetim kurulu görevi üstlenen öğretim üyelerine bakıldığında birden çok Fakülte
ve Meslek yüksekokulunda idari görev üstlendikleri görülmektedir. Örneğin Prof.Dr. Şevket
Büyükhatipoğlu Sinop Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yanında bölüm başkanlığı ve diğer bazı
görevleri de uhdesinde bulundurmaktadır. Bu nedenle incelendiğinde üst üste birçok yönetim
kuruluna katılamamıştır. Yükseköğretim Kurumları Yönetici öğretim Elemanı ve Memurları
Disiplin Yönetmeliği gereği, üyesi bulunduğu kurul toplantılarına katılmamak bir disiplin suçu
iken, bu konuda hiçbir işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır. Prof.Dr. Şevket Büyükhatipoğlu ve
Doç.Dr. Osman Samsun Sinop Su Ürünleri Fakültesi Yönetim kuruluna 19.03.2002-14.05.2002
tarihleri arasında 6 defa üst üste katılmamıştır. Bu üyeler 2003 yılında da aynı şekilde yönetim
kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak katılmamışlardır. 2003 yılında Prof. Dr. Şevket
Büyükhatipoğlu 3-4-5-6/10-11-12-13/19-20-21 sayılı toplantılara katılmamıştır. Yine 2004 yılında
görev yaptıkları aynı fakülte yönetim kurulu toplantılarına üst üste olmak üzere defalarca
katılmamış (6-7-8 nolu toplantılar), ancak üyelikleri düşürülmemiştir.

7. Sinop Fen Edebiyat Fakültesi

Bu Fakültede 2004-2005 yıllan arasında sürekli, 2000-2003 yıllan arasında ise zaman
zaman Fakülte yönetim kurulu üyeliği yapan Prof.Dr. İsmet Şenel ve Doç.Dr. Yavuz Erler'in
sadece yönetim kurulu tutanaklarında isimleri geçmekte olup, hiçbir tutanakta imzalan olmadığı,
görülmektedir. 2001 yılında da yine Sinop Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu üyeliği yaptığı
anlaşılan Prof.Dr. İsmet Şenel hiçbir toplantıya iştirak etmemiştir.

Yükseköğretim Kurumlan Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
gereği, üyesi bulunduğu kurul toplantılarına katılmamak bir disiplin suçu iken, bu konuda hiçbir
işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin 2005'te 11 farklı tarihte toplanan ve alınan 30 adet
kararın altında bu 2 öğretim üyesinin imzalan yoktur. Yine 2004 yılında alınan 30 adet yönetim
kurulu karannın da hiçbirisinde toplantılara katılmadıkları için imzalan bulunmamaktadır. 2003
yılında alınan 36 adet yönetim kurulu karan için de aynı durum söz konusudur. Dolayısıyla 3 yıl
boyunca bu 2 öğretim üyesinin yönetim kurulu üyesi olmalanna rağmen bir defa dahi olsa yönetim
kuruluna katılmadıklan açıkça ortadadır. Bu yönetim kurullarına hiç görev yapmayacak öğretim
üyelerinin dahil edilme amacı da anlaşılamamıştır.

02.01.2000-19.06.2002 tarihleri arasında Sinop Fen edebiyat Fakültesi Yönetim kurulu
üyeliğine atanan Prof.Dr. Haluk Kefelioğlu belirtilen tarihler arasında hiçbir yönetim kurulu
karanna katılmamıştır, örneğin 2002 yılında 24 adet karar alınmış, bu kararlara H. Kefelioğlu imza
koymamıştır. Aynı şekilde Vezirköprü Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu üyeliği yapan
Kefelioğlu, buradaki kurul toplantılarına da katılmamıştır.
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8. Sinop Eğitim Fakültesi

Samsun Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite
Senatosu doğal üyeliği, çeşitli zamanlarda Fen edebiyat Fakültesi İstatistik, Türk Dili ve Edebiyatı,
Tarih bölüm başkanlıkları, Mesudiye Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu üyeliği, Sinop Fen
Edebiyat Fakültesi Yönetim kurulu üyeliği gibi görevleri üzerinde toplayan Prof.Dr İsmet Şenel,
2001 yılı eğitim-öğretim yılının bir döneminde Sinop Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliğini de
yapmıştır. Ancak diğer görevlerde olduğu gibi İsmet Şenel, Sinop Eğitim fakültesi yönetim kurulu
toplantılarının hiçbirisinde bulunmamıştır.

Daha sonra Prof.Dr. İsmet Şenel'in yerine Sinop Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim kurulu
üyeliğine getirilen Prof.Dr. Metin Yavuz, 2002 yılında 23 defa toplanan yönetim kurulu
toplantılarından sadece 4 adetine katılmıştır. Yine yönetim kurulu üyesi olan Prof.Dr. Haluk
Kefelioğlu aynı yıl içerisindeki toplantılardan sadece 2'sine katılmıştır. 2002 yılının 12. yönetim
kurulu toplantısından sonra yönetim kurulu üyesi olan ve Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi ve
Mesudiye Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Prof.Dr. Hasan Bolat 23
yönetim kurulu toplantısından sadece 2'sine iştirak etmiştir. 2003 yılında Prof.Dr.Dr. Metin Yavuz
ve Prof.Dr. Hasan Bolat 14 toplantıdan sadece Tine katılmışlardır.

Aynca çok farklı bölgelerdeki Fakülte ve Yüksekokullarda görev alan öğretim üyelerinin
kendi idari görevleri de eklendiğinde fiziksel olarak gerçekleşemeyecek bazı durumlar ortaya
çıkmış, dersler de devreye girdiğinde bu durum usulsüzlüğe varan durumlara neden olmuştur.
Örneğin; Prof.Dr.Metin Yavuz'un 08.10.2002; tarihinde saat 15.00'te Sinop Eğitim Fakültesi'nde
Fakülte Yönetim kurulu toplantısına katıldığı, aynı gün Amasya Eğitim Fakültesi'nde saat 16.30'da
Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı; bu tarihte Samsun Fen Edebiyat fakültesi'nde 8.00-10.00
saatleri arasında 2; 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu, Samsun Sinop, Sinop
Amasya, Amasya Samsun arasındaki mesafenin başka hiçbir iş yapılmamış olsa bile bir gün içinde
tamamlanması mümkün değildir.

Yine aynı öğretim üyesinin 02.12.2002; tarihinde Sinop Eğitim Fakültesi'nde saat 15.00'te
Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 4 saat; 13.00-17.00
saatleri arasında 4 saat ders olduğu; Sinop ile kampus arasındaki mesafenin uzaklığı da dikkate
alındığında evraklar arasında ciddi çelişkiler bulunduğu anlaşılmaktadır. 13.12.2002; tarihinde saat
15.00'te Sinop Fen Edebiyat Fakültesi'nde Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı; bu tarihte
Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 8.00-13.00 saatleri arasında 5 saat, 13.00-14.00 saatleri
arasında 1 saat ve 17.00-21.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu, Sinop ile kampus arasındaki
mesafenin uzaklığı da dikkate alındığında evraklar arasında ciddi çelişkiler bulunduğu
anlaşılmaktadır. Yani Prof.Dr.Metin Yavuz'un katıldığı 4 toplantının üçü Samsun'da yapılan ders
görevi ile çakışmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Haluk Kefelioğlu'nun 15.10.2001; tarihinde saat 10.00'da
Sinop Eğitim Fakültesi'nde yönetim kurulu üyesi olarak toplantıya katıldığı; bu tarihte Samsun Fen
Edebiyat Fakültesi'nde saat 10.00-12.00 arasında 2 saat, 13.00-15.00 saatleri arasında 2 saat dersi
olduğu, ders ve toplantı saatleri arasında çakışma bulunduğu anlaşılmaktadır. 24.10.2005; tarihinde
Sinop Eğitim Fakültesi'nde saat 10.00'da yönetim kurulu toplantısına katıldığı kurul
tutanaklarından anlaşılmaktadır. Bu tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 5 saat dersi olduğu ve bu
derslerden ücret aldığı, ders ve toplantı saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır. 14.11.2001; tarihinde
saat 10.00'da Sinop'ta Sinop Eğitim Fakültesi yönetim kurulu toplantısına katıldığı; ancak bu
tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 5 saat dersi olduğu, ders ve toplantı saatlerinin çakıştığı
anlaşılmaktadır. Sinop Eğitim Fakültesi yönetim kurulu kararlan ile ders ücret beyannameleri
arasındaki çelişkiden, bu evraklardan en azından birinin sahte olduğu sonucu çıkmaktadır. Ders
ücret beyannamelerinin gerçek olduğunun kabul edilmesi halinde, toplantı tutanaklarını gerçeğe
aykırı olacağı anlaşılmaktadır.
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9. Ziraat Fakültesi

Bu Fakültenin yönetim kurulu üyelerinin yönetim kuruluna katılım devamlılıklarında
herhangi bir sorun olmamakla birlikte, yönetim kurulu başkanlığı yapan Fakülte dekanı Prof.Dr.
Yunus Pınar'ın 7 üyeden oluşan yönetim kurulunda çoğunluk sağlanmamasına rağmen yönetim
kurulunu toplayıp çok önemli kararlar aldırdığı gözlemlenmektedir. 02.09.2002 tarihinde yapılan
yönetim kurulu toplantısında 7 üyeden 4'ü toplantıya katılmamış yani toplantı yeter sayısı
bulunmamıştır. Toplantı yeter sayısı bulunmadan alman kararlar da hukuken yok hükmündedir.
19.06.2002 tarihinde toplanan yönetim kurulunda 2547 sayılı kanunun 64. maddesi uyannca toplam
üye sayısının yansının 1 fazlası bulunma zorunluluğu mevcut iken, yine 7 üyeden 4'ü
katılmamasına rağmen yönetim kurulu toplanmış, 5 ayn karara imza atmıştır. Bu kararlar arasında
kadro terfisi, açıktan atama, öğretim üyesi görevlendirmeleri, daha da ötesi yönetim kurulu başkanı
Prof.Dr. Yunus Pınar'ın 6 günlük yolluklu-yevmiyeli Amerika ziyaretine ilişkin kararlar mevcuttur.

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ
SAMSUN

FAKÜI/TIC YÖNETİM KPRUI.O

Tarih : 02.09.2002
OUs ve Saat : 1O.°° Salı
Toplantı Yeri : Dekanlık Toplantı Salonu

Prof.Dr.Yunus PINAR
( DEKAN )

Prof.Dr.Ferhat ODABAŞ

Prof.Dr.Mehmet APAN

Prof.Dr.Musa SARICA

Doç.Dr.Mehmet KURAN

Doç.Dr.Sezgin UZUN

Yrd.Doç.Dr.Ahmet GÜLER

Güngör KURAL
Fakülte Sekreteri
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Tarih
Gün ve Saat
Toplantı Yeri

VAHth/TE YÖNETİM KURULU

19.06.2002
14.°° Çarçamba
Dekanlık Toplantı Salonu

Prof.Dr.Yunus PİNAR
( DEKAN )

Prof.Dr.Fcrhat ODABAŞ

Prof.Dr.Mehmet APAN

Prof.Dr.Musa SARİCA

Doç.Dr.Mchmet KURAN &£> ı*-tî f >-

Doç.Dr.Sezgin UZUN

Yrd.Doç.Dr.Ahmcı OÜLER

Güngör KURAL
Fakülte Sekreteri

10. Merzifon Meslek Yüksekokulu

Bu Meslek Yüksekokulu'nun 28.03.2001 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarında,
basta Yüksekokul Müdürü ve yönetim kurulu başkanı olan Prof. Dr. Yunus Pınar ve diğer yönetim
kurulu üyelerinin yönetim kurulu toplantısına katılıp katılmadıkları meçhuldür. Bu tarihte alınan
kararın altında hiç bir üyenin imzası yoktur.
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T.C.
ONDOKIV. MAYIS ÜNİ VİİRSITIİSİ

MERZİFON V1USI.EK YÜKSEKOKULU M C D C R L Ü O Ü
MER2İTON

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU KARARI
OPl ANTI SAYİSİ i KARAR SAYİSİ j KARAR TARİHİ

- ' j " i 2001/13-16 | 28.03:2001

RNO : 2001/ 16

Yüksekokulumuz öğrencilerinin ek (1-2) de güzergahı ve gezi program, belirtile/
jkya'ya düzenlemiş oldukları okul gezisine yolluksuz ve yevmıyesız olarak iktisadı ve iüa«
mlar Bölüm Başkanı Ögr.Gör.Abdullah ERDENin rehber ofireiinen o\aiak görevlendirilmesin)
,gi ile karar verildi.

Prof.Dr.Yunus PINAR
MÜDÜR

Ögr.Gör.Zekeriya PAŞAOGLU
Müdür Yardımcısı

Doç.Dr.Onal ZEYBEKOGLU

Ooç.Dr.Metin YAVUZ

,'rd.Dov.Dr.Turhan KOYUNCU

Bu yüksekokulun Yönetim kurulu üyelerinin tamamına yakınının Merzifon dışında Samsun'da

ikamet ediyor olması ve sadece sınırlı zamanlarda geçici bir süre ile buraya geliyor olmaları

yönetim kurulu karar tutanaklarının gerçeğe uygun düzenlenip düzenlenmediği konusunda şüphe

oluşturmaktadır. Yüksekokul eski Müdürü Prof.Dr. Yunus Pınar tarafından düzenlenen ek ders ücret

formlarına göre 21.05.2001 ve 28.05.2001: tarihlerinde Merzifon Meslek Yüksekokulunda saat

11 'de toplantı yaptığı, bu toplantıların Samsun'daki dersleri ile çakıştığı belirlenmiştir. Müdür

Pınar'ın 11-13 saatleri arasında 3 ve 15-17 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu, toplantı ve ders

saatlerinin çakıştığı görülmektedir. 13.03.2002: tarihinde saat 10.30'da Merzifon Meslek

Yüksekokulunda yönetim kurulu toplantısına katıldığı, aynı gün Amasya Meslek Yüksekokulu

Yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte 9-12 saatleri arasında Ziraat Fakültesinde 3 saat

dersi olduğu, toplantı saatleri ile ders saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır. Ders ücret beyannameleri

arasındaki çelişkiden, bu evraklardan en azından birinin sahte olduğu sonucu çıkmaktadır. Ders

ücret beyannamelerinin gerçek olduğunun kabul edilmesi halinde, toplantı tutanaklarım gerçeğe

aykırı olacağı anlaşılmaktadır.
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11. Amasya Meslek Yüksekokulu

Bu Meslek Yüksekokulunda yönetim kurulu toplantılarında dikkati çeken en önemli husus,
il dışından gelerek yönetim kurulu başkanlığı yapanların bu toplantıların kendi başkanlıklarında
gerçekleştiği ifade edilmesine rağmen, imzalarının olmamasıdır. Komisyona ifade veren, bazı
yönetim kurulu üye ve başkanlannın imzalan olduğu halde Yönetim Kurulu üyesi olduklan Meslek
Yüksekokulu'na hiç gitmediklerini itiraf etmeleri, benzer bir durumun Amasya Meslek
Yüksekokulu için de geçerli olduğu tezini güçlendirmektedir. Örneğin, 5.6.2002 tarih ve 24 sayılı
yönetim kurulu karannda Doç.Dr. Metin Yavuz'un kurula başkanlık yaptığı belirtilmektedir. Oysa
kurul tutanağında imzası bulunmamaktadır. Yine aynı şekilde 23.10.2002 tarih ve 41 sayılı
toplantıda Metin Yavuz toplantıya başkanlık ettiği belirtilmesine rağmen imzası yoktur.
11.12.2002, 28.8.2003, 3.9.2003 10.9.2003 tarihlerinde başkan olarak gözüktüğü yönetim kurulu
toplantılannda Doç.Dr. metin Yavuz'un imzası yoktur. Yine aynı yönetim kurullannda birçok
idari görevi uhdesinde bulunduran üyelerin mazeretsiz olarak toplantıya katılmadıklan tespit
edilmiştir. Farklı illerde öğretim üyeliği yapan ve birçok dersleri yönetim kurulu toplantılar ile
çakışan, aynı zamanda farklı il ve ilçelerde yönetim kurulu görevleri bulunan yönetim kurulu
başkanlannın ve üyelerinin zaten bu tür toplantılara rutin olarak katılımlan imkansızdır. Buradan da
anlaşıldığı gibi, gıyabında yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ifade edilen bazı yönetim kurulu
üyelerinin ve başkanlarının aslında o tarihte toplantıya iştirak etmedikleri anlaşılmaktadır.

Prof.Dr.Yunus Pınar tarafından düzenlenen ek ders ücret formlanna göre 26.10.2001:
tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte 8-10
saatleri arasında 2 saat, 13-17 saatleri arasında 4 saat Samsun'da dersi olduğu, Amasya iline gidiş
geliş süresi de dikkate alındığında tüm görevlerin birlikte sürdürülmesinin hayatın normal
koşullarına uygun olmadığı anlaşılmaktadır. 26.03.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu
Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,, bu tarihte 8-10 saatleri arasında 2, 11-12 saatleri arasında 1
saat ve 13-17 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu, ders saatleri ile toplantı saatlerinin çakıştığı
anlaşılmaktadır. 03.04.2002;tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına
katıldığı, bu tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, ayrıca saat 16'da Ziraat Fakültesi
Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, anlaşılmıştır. -01.05.2002; tarihinde Amasya Meslek
Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı, aynca saat 14.00'te Yerel Gündem 21 Ziraat
Konseyi toplantılarının başkanı olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Toplantı salonundaki
toplantıya başkanlık ettiği, bu tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, Amasya'ya gidiş
geliş süresi ve mesafe dikkate alındığında, tüm görevlerin birlikte yürütülmüş olduğunun normal
koşullara uygun olmadığı anlaşılmaktadır. 15.05.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu
Yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, aynca
saat 11'de Ziraat Fakültesi Yönetim Kuruluna başkanlık ettiği anlaşılmaktadır. 22.05.2002;
tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına da katıldığı, yine Ziraat
Fakültesi Dekanı olarak saat 11 'de Ziraat Fakültesi Yönetim Kuruluna başkanlık ettiği, bu tarihte
9-12 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu yürütülen görev saatleri arasında çakışmalar olduğu
anlaşılmaktadır. 29.05.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına
katıldığı, bu tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, aynca saat 11'de Ziraat Fakültesi
Yönetim Kuruluna başkanlık ettiği, toplantı ve ders saatleri arasında çakışma olduğu
anlaşılmaktadır. 05.06.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına
katıldığı, ancak bu tarihte saat 11 'de Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık ettiği,
aynca saat 14.00'te Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantılarının başkanı olarak Samsun
Büyükşehir Belediyesi Toplantı salonunda bulunduğu anlaşılmaktadır. 04.9.2002: tarihinde
yönetim kurulu tutanaklanna göre Amasya Meslek Yüksekokulunda yönetim kurulu toplantısına
katıldığı saptanmıştır. Ancak 4.9.2005 tarihinde Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantılannın
başkanı olarak saat 10.00'da Çarşamba ilçesinde bir toplantı yaptığı anlaşılmaktadır. 26.02.2003;

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 5 9 0 —

tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte 11-12
saatleri arasında 1 saat, 13-16 saatleri arasında 5 saat dersi olduğu ayrıca aynı gün saat 13.30'da
Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısı yaptığı, dolayısıyla görev saatleri arasında çakışma
bulunduğu anlaşılmaktadır. 26.02.2003; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu
toplantısına katıldığı, bu tarihte 11-12 saatleri arasında 1 saat, 13-16 saatleri arasında 5 saat dersi
olduğu aynca aynı gün saat 13.30'da Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısı yaptığı,
dolayısıyla görev saatleri arasında çakışma bulunduğu anlaşılmaktadır. 27.03.2003: tarihinde
Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte hem Üniversite
Yönetim Kurulu (Toplantı sayısı 8), hem de Üniversite Senato toplantısına katıldığı (Toplantı sayısı
4). Bu tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat, 18-22 saatleri arasında ise 6 saatlik dersi olduğu
anlaşılmaktadır. 01.09.2004; 15.09.2004: 22.09.2004 ve 29.09.2004. tarihlerinde Amasya Meslek
Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte kendi verdiği ders ücret beyanına
göre 10-11 saatleri arasında 1 saat, 13-16 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.
03.11.2004; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı tarihte
kendi verdiği ders ücret beyanında 10-11 saatleri arasında 1 saat, 13-16 saatleri arasında 4 saat dersi
olduğu, aynı gün saat 11 'de Dekan olarak Ziraat Fakültesi Yönetim Kuruluna başkanlık ettiği,
aynca Yerel Gündem 21 Tarım Konseyi toplantıları amacıyla Gelemen Tanm İşletmesinde saat
13'te bir toplantıya başkanlık ettiği, görevler arasında bir çakışma bulunduğu anlaşılmaktadır.
24.11.2004; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı aynı
tarihte kendi verdiği ders ücret beyanında 10-11 saatleri arasında 1 saat, 13-16 saatleri arasında 4
saat dersi olduğu, aynı gün saat 11'de Dekan olarak Ziraat Fakültesi Yönetim Kuruluna başkanlık
ettiği anlaşılmaktadır. -16.12.2004: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu
toplantısına katıldığı tarihte kendi verdiği ders ücret beyanında 9-12 saatleri arasında 3 saat dersi
olduğu, ayrıca bu tarihte Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığı (Toplantı sayısı 24),
yine aynı tarihte Üniversite Senatosu toplantısına katıldığı (Toplantı sayısı 15) anlaşılmaktadır.
22.12.2004: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı tarihte
kendi verdiği ders ücret beyanında 10-11 saatleri arasında 1 saat, 13-16 saatleri arasında ise 4
saatlik dersi olduğu anlaşılmıştır. Aynca 22.12.2004 tarihinde saat 1 l 'de Ziraat Fakültesi Yönetim
Kurulu toplantısı yapıldığı ve bu toplantıya Dekan Pınar'ın başkanlık ettiği anlaşılmıştır.
02.03.2005: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulunda yüksekokul yönetim kurulu toplantısına
katıldığı, aynı gün Ziraat Fakültesinde saat 13.30'da yönetim kurulu toplantısına katıldığı, saat 9-12
arasında 3 saat ve 17-22 saatleri arasında 4 dersi olduğu, yine saat 10'da Karaköy Tanm
İşletmesinde Yerel Gündem 21 Tanm Konseyi toplantısına başkanlık ettiği, anlaşılmaktadır.
10.03.2005: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulunda toplantının olduğu gün 10-12 saatleri
arasında 2 saat dersi olduğu, aynca Üniversite Yönetim Kurulu Toplantısının yapıldığı
(toplantı sayısı 5), arkasından Üniversite Senatosu toplantısına katıldığı (Toplantı sayısı 4)
anlaşılmaktadır. 21.09.2005 ve 28.09,2005; tarihlerinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim
kurulu toplantısına katıldığı belirlenmiştir. Ancak, Ziraat Fakültesinde her iki tarihte de 10-12 ve
13-15 saatleri arasında 2'şer saat; 17'den itibaren ise Samsun Meslek Yüksekokulunda 5 saatlik
derse girdiği anlaşılmıştır. 21.09.2005 tarihinde (toplantı sayısı 19) Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısının yapıldığı, aynca 28.09.2005 tarihinde Dekan Prof.Dr.Yunus Pınar Başkanlığında saat
11 'de Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığı belirlenmiştir. Ders saatleri ile yürütülen
diğer görevlerin saatleri arasında çakışma bulunmaktadır, belirlenmiştir. Bu tarihte Prof.Dr.Yunus
Pınar Fakültesine verdiği ders ücret formundan anlaşıldığı üzere 10-12 ve 13-15 saatleri arasında
Ziraat Fakültesinde derse girdiği, aynı gün Samsun Meslek Yüksekokulunda 17-22 saatleri arasında
S saatlik derse girdiği anlaşılmıştır. Yine bu tarihte tüm Dekanların üyesi oldukları Üniversite
Yönetim Kurulu toplantısı (toplantı sayısı 20) yapılmıştır. Samsun ile Amasya arasında gidiş
geliş mesafesi ve süresi dikkate alındığında, hayatın normal koşullan ile uyuşmayan bir durum
bulunduğu anlaşılmaktadır.
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Yüksekokul Müdürü Prof.Dr.Metin Yavuz tarafından düzenlenen ek ders ücret formlarına
ve diğer belgelere göre; 20.09.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu müdürü olarak
yönetim kurulu toplantısı yaptığı tutanaklarla sabit olan Doç.Dr Metin Yavuz'un aynı gün Ordu Fen
Edebiyat Fakültesi'nde saat 14.00'teki toplantıya katılmıştır. 08.10.2002; tarihinde saat 15.00'te
Sinop Eğitim Fakültesi'nde Fakülte Yönetim kurulu toplantısına katıldığı, aynı gün Amasya Eğitim
Fakültesi'nde saat 16.30'da Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı; b Samsun Fen Edebiyat
fakültesi'nde 8.00-10.00 saatleri arasında 2; 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu,
Samsun Sinop, Sinop Amasya, Amasya Samsun arasındaki mesafenin baka hiçbir iş yapılmamış
olsa bile bir gün içinde tamamlanması mümkün değildir. 15.10.2002; tarihinde saat 14.00'te Ordu
Fen Edebiyat Fakültesi'nde Yönetim Kurulu toplantısına bu tarihte 8.00-10.00 saatleri arasında 2
saat, 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu, ders dışı zaman olan 10.00-13.00 saatleri
arasının Ordu'ya gidiş dönüş için yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. 01.11.2002; tarihinde Amasya
Meslek Yüksekokulu'nda Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, Yüksekokul'un müdürü olarak bu
toplantıyı düzenlediği tutanaklarda açıktır. Ancak bu tarihte verdiği ders ücret formuna göre
Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde aynı gün 8.00-13.00 saatleri arasında 5 saat ve 13.00-14.00
saatleri arasında 1 saat, 15.00-17.00 saatleri arasında 2 saat, 17.00-21.00 saatleri arasında da 4 saat
dersi olduğu; Doç.Dr. Yavuz, aynı tarihte saat 16.00'da Amasya Eğitim Fakültesi'ndeki Yönetim
Kurulu toplantısına da katıldığı, Doç.Dr Yavuz yine Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptığı
Ordu Fen edebiyat Fakültesi'nde saat 14.00'te yapılan toplantıya da katıldığı; Kampüs-Amasya
arasının 145 km, kampüs-Ordu Fen Edebiyat Fakültesi arasının yaklaşık 150 km, Amasya-Ordu
Fen Edebiyat Fakültesi arasının ise yaklaşık 285 km olduğu düşünülür ise, görevlerin tümünün
birlikte ifasının mümkün olmadığı, görevler arasında normal koşullar altında uyuşması kesinlikle
mümkün olmayan çakışmalar bulunduğu anlaşılmaktadır. 15.11.2002; tarihinde saat 15.00'te
Amasya Sağlık Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte Samsun'da 8.00-
13.00, 13.00-14.00, 16.00-17.00 ve 17.00-21.00 saatleri arasında dersi olduğu; Ders saatleri ile
toplantı arasında bir çakışma bulunduğu anlaşılmaktadır. Ders ücret beyannameleri arasındaki
çelişkiden, bu evraklardan en azından birinin sahte olduğu sonucu çıkmaktadır. Ders ücret
beyannamelerinin gerçek olduğunun kabul edilmesi halinde, toplantı tutanaklarını gerçeğe aykırı
olacağı anlaşılmaktadır.

12. Samsun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Bu MYO'da yönetim kurulu başkanı ve MYO müdürü Prof.Dr. Ahmet Yaşar Turanlı
16.10.2003 tarihindeki yönetim kurul toplantısında izinli olmasma rağmen kurula başkanlık yapmış
ve toplantı tutanağım imzalamıştır

13. Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu

Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz uzmanı Prof.Dr. Atilla Tekat'ın müdürlüğünü ve yönetim
kurulu başkanlığını yaptığı Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yönetim kurulu
kararlanmn imza tutanaklanmn çoğunluğu komisyonumuza gönderilmemiştir. Ulaştınlan yönetim
kurulu kararlanndaki imza tutanaklannda ise kurul üyelerinin ve kurul başkanın oturuma katıldığı
belirtilmesine rağmen, imzalarının olmadığı anlaşılmıştır, örneğin, 1.10.2003 tarihli yönetim
kurulunda hiçbir yönetim kurulu üyesinin imzası mevcut değildir. Yine 5.5.04 tarihli yönetim
kurulunda Prof.Dr. Atilla Tekat'ın toplantıya başkanlık yaptığı ifade edilmesine rağmen tutanakta
imzası yoktur.
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14. Mesudiye Meslek Yüksekokulu

Mesudiye meslek yüksek okulunun kuruluşundan itibaren 09.09.2003 tarihine kadar yapılan
16 yönetim kurulu toplantısından 15 tanesinde yönetim kurulu üyelerinden Yard. Doç. Dr. Cihan
Erdönmez ve Yard. Doç. Dr. 1. Müge Erdönmez'in imzası bulunmakta, Prof. Dr. İsmet Şenel, Prof.
Dr. Zafer Eren ve Doç. Dr. Hasan Bolat'ın imzalan bulunmamaktadır.

Aynı dönem içerisinde 17.07.2003 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısının 2/2
kararının altında tüm üyelerin imzası bulunurken, aynı günde toplanan 2/3-4 nolu kararlann altında
Prof. Dr. İsmet Şenel, Prof. Dr. Zafer Eren ve Doç. Dr. Hasan Bolat'm imzalan bulunmamaktadır.
Aym gün alınan kararlann bir tanesinde imza bulunurken diğerlerinde bulunmaması soru
işaretlerini artırmaktadır. Yine komisyonumuzun Samsun'da yaptığı toplantıya katılan Prof. Dr.
İsmet Şenel'in ifadelerinden Mesudiye'ye hiç gitmediği, hatta yönetim kurulu üyesi
olduğundan bile haberi olmadığı anlaşılmaktadır. Halbuki Prof. Şenel'in burada yapılan
toplantılardan birisinde imzası bulunmaktadır. Mesudiye Meslek Yüksek Okulu kurul üyesi seçilen
Prof. Dr. İsmet Şenel, Prof. Dr. Zafer Eren ve Doç. Dr: Hasan Bolat'm görevlerinin gereğini yerine
getirmediği, bu konuda herhangi girişiminin olmadığı bir başka vahim durumdur. Bu üyelerin
yönetim kurulu üyesi olduklanndan haberlerinin olmaması mümkün değildir. Çünkü 17.07.2003
tarih ve 2/2 nolu yönetim kurulu karannı imzalamışlardır.

I
T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
MESUDİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTİ SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ
2 2 17.09.2002

BAŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Cihan ERDÖK

(Müdür)

Prof. D/lsmet Ş 5NEİT Prof. Dr. Zafer EREN I Doç. Dr.Masan BOLAT

Yrd Doç Dr. f. Müge ERDÖNMEZ

i

Yönetim kurulu kararlannda toplantı 2'de karar no 2003/8 olan 3 ayn karar vardır. Aynca 3.
toplantıda 2003/8 nolu bir başka karar vardır. 2. toplantıda 8, 9, 10 nolu kararlar alınmışken 3.
toplantıda tekrar 8, 9, 10 nolu kararlar alınmıştır. Aynca yüksek okul 2003/34 nolu karan
bulunamamıştır. Bu uygulamalar okul yönetiminin yönetim kurulu kararlan ile ilgili gerekli
hassasiyeti göstermediği sonucunu doğurmaktadır. Bundan daha da vahimi bu kararlann zamamnda
alınmamış olması ve sonradan düzenlenirken bu tür hataların yapılma ihtimalidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 5 9 3 -

26.08.2003 tarihinde toplanan yönetim kurulu aynı gün il dışına Yard. Doç. Dr. Baki

aksunun 26.08.2003 tarihi ile 07.09.2003 tarihleri arasında İstanbul'da görevlendirilmesine karar

vermiştir.

Öğretim Görevlisi Hasan Uğur ve Öğretim Görevlisi Devrim Karademir katıldıkları

ilk yönetim kurulu toplantısında kendi görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına karar

vermişlerdir.

Mesudiye Meslek Yüksekokulunda yapılan yönetim kurulu toplantılarına ait değişik

uygulamalar aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

No

1
2
3
4
5

Üyelerin Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. İsmet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Toplantı Tarihi

27.09.2002

Toplantı
Sayısı

1/1

İmzası
Var mı?
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Alınan Karar

Hasan Uğur

No

1
2
3
4
5

Üyelerin Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. İsmet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Toplantı Tarihi

17.07.2002

Toplantı
Sayısı
2/2

İmzası
Var mı?
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

Alınan Karar

Devrim Karademir

No

1
2
3
4
5

Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. ismet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Toplantı Tarihi

17.09.2002

Toplantı
Sayısı
2/3-4

İmzası
Varmı
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Olay

No

1
2
3
4
5

Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. ismet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Toplantı Tarihi

30.09.2002

Toplantı
Sayısı
3/5

İmzası
Varmı
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Olay

No

1
2
3
4
5

Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. İsmet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Toplantı Tarihi

22.10.2002

Toplantı
Sayısı
4/6

İmzası
Varmı
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Olay

No Adı Soyadı Toplantı Tarihi Toplantı
Sayısı

İmzası
Varmı

Olay
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1
2
3
4
5

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. İsmet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

22.10.2002 4/7-10 Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

No

1
2
3
4
5

Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. İsmet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Toplantı Tarihi

30.01.2003

Toplantı
Sayısı
1/1-4

İmzası
Varmı
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Olay

No

1
2
3
4
5

Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdanmez
Ydr. Doç. Dr. Müge ErdBranez
Prof. Dr. İsmet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Toplantı Tarihi

24.03.2003

Toplantı
Sayısı
2/5-10

İmzası
Varmı
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Olay

Yönetim kurulu kararlannda toplantı 2'de karar no 2003/8 olan 3 ayn karar vardır.
Aynca 3. toplantıda 2003/8 no'lu bir başka karar vardır. 2. toplantıda 8, 9,10 no'lu kararlar
alınmışken 3. toplantıda tekrar 8,9,10 no'lu kararlar alınmıştır.

No

1
2
3
4
5

Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdöomez
Prof. Dr. İsmet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Toplantı Tarihi

16.04.2003

Toplantı
Sayısı
3/8-16

İmzası
Varmı
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Olay

No

1
2
3
4

5

Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. İsmet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Toplantı Tarihi

30.04.2003

Toplantı
Sayısı
4/17-19

İmzası
Varmı
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Olay

No

1
2
3
4

5

No

1

Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. ismet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez

Toplantı Tarihi

07.05.2003

Toplantı Tarihi

23.05.2005

Toplantı
Sayısı
5/20-22

Toplantı
Sayısı
6/23-27

imzası
Varmı
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

İmzası
Varmı
Evet

Olay

Olay
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2
3
4
5

Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. İsmet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Evet
Hayır
Hayır
Hayır

No

1
2
3
4
5

Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönrncz
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. ismet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Toplantı Tarihi

06.06.2003

Toplantı
Sayısı
7/31-33

İmzası
Varmı
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Olay

2003/34 DOIU karar bulunamamıştır. Hangi yönetim kurulunda alındığı veya alınıp

alınmadığı belli değildir.

No

1
2
3
4
5

Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. İsmet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Toplantı Tarihi

19.06.2003

Toplantı
Sayısı
8/35-37

imzası
Varmı
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Olay

No

1
2
3
4
5

Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. İsmet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Toplantı Tarihi

15.07.2003

Toplantı
Sayısı
9/38-40

İmzası
Varmı
Evet
Katılmadı
Hayır
Hayır
Hayır

Olay

No

1
2
3
4
5

Adı Soyadı

Yrd. Doç. Dr. Cihan Erdönmez
Ydr. Doç. Dr. Müge Erdönmez
Prof. Dr. tsmet Şenel
Prof. Dr. Zafer Eren
Doç. Dr. Hasan Bolat

Toplantı Tarihi

26.08.2003

Toplantı
Sayısı

10/41-43

İmzası
Varmı
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır

Olay

26.8.2003 tarihinde yapılan Yüksekokul Yönetim kurulu toplantısının Y.Doç.Dr. Baki

AKSU yönetiminde yapıldığı belirtilmesine rağmen, tutanağın Müdür Y.Doç.Dr. Cihan Erdönmez

tarafından başkan sıfatıyla imzalandığı görülmektedir.
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T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

MESUDİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ
10 41-42-43 26.08.2003

Yüksekokul Yönetim Kumlu Yüksekokul Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Baki AKSU
başkanlığında toplandı. Gerekli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündemin görüşülmesine
geçilerek aşağıdaki yazılı kararlar alındı.

KARAR NO: 2003/41

Gündem görüşüldü ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2003/42

15.07.2003 tarihli Yönelim Kurulu Toplantismda alınan kararların onaylanmasına oy
birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2003/43

Yüksekokul öğretim Elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Baki AKSU' nun Bilimsel
İnceleme ve Araştırmalarda bulunmak üzere 26.08.2003-07.09.2003 tarihleri arasında (13
gün) İstanbul' da görevlendirilmesine, 26.08.2003-07.09.2003 tarihlerinde yolluklu-
gündelikli izinli sayılmasına, yasal yolluk ve gündeliğinin ödenmesine oy birliği ile karar
verildi.

3AŞKAN
Yrd. Doç. Dr. Cihan ERDÖNMEZ

(Müdür)

ÜYE ÜYE ÜYE
Prof. Dr. İsmet ŞENEL Prof. Dr. Zafer EREN Doç. Dr. Hasan BOLAT . / /.'

Yrd. DoS Dr. 1. MügfcERDÖNMEZ 5ğr.«r.De««nKAMD!«r,
MM> Ydw-

öğretim Görevlisi Hasan Uğur ve Öğretim Görevlisi Devrim Karaderair kendi katıldıkları

yönetim kurulu toplantısında kendi görev sürelerinin 1 yıl uzatılmasına karar vermişlerdir.
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T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

MESUDİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM KURULU KARARLARI

TOPLANTI SAYISI
9

KARAR SA-YISI
38-39-40-41-42-43-44

KARAR TARİHİ
03.09.2004

KARAR NO:2004/40

Görev süresi 11.09.2004 tarihinde dolan Yüksekokulumuz Öğr.Gör. Hasan UĞUR' un

görev süresinin uzatılması konusu görüşüldü;

Yüksekokuiumuzdaki Öğretim Elamanı yetersizliği nedeniyle, adı geçen Öğretim
Görevlisinin görev süresinin uzatılması görüsü benimsenerek, Öğretim Görevlisi Hasan
UĞUR' un 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31.maddesi hükmü uyarınca, görev
süresinin 11.09.2004 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılmasının uygun olacağı görüşünün
Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:2004/41

Görev süresi 30.09.2004 tarihinde dolan Yüksekokulumuz Öğr. Gör. Devrim

KARADEMİR' in görev süresinin uzatılması konusu görüşüldü,

Yüksekokuiumuzdaki Öğretim Elamanı yetersizliği nedeniyle, adı geçen Öğretim
Görevlisinin görev süresinin uzatılması görüşü benimsenerek, öğretim Görevlisi Devrim
KARADEMİR' in 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31.maddesi hükmü uyarınca, gfirev
süresinin 30.09.2004 tarihinden itibaren 1 yıl daha uzatılmasının uygun olacağı görüşünün
Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Yrd. Doç. Dr. Bakı AKSU
(Müdür V.)

Öfc
^ S ^ R Ö^^Dev-KARADEMİR Prof.Dr.Anmc,

NMEZ

Yrd.Doç.Dr. ŞeHman ATALAY
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15. Çarşamba Meslek Yüksekokulu

Çarşamba Meslek Yüksek Okuluna Selçuk Özkan, Nuri Aslan, Hilal Yanık, Serkan varan,
Sibel Özçakmak, Nevzat Beyazıt, Mustafa Solmaz ve Ebru Didem özak öğretim görevlisi olarak
atanmış, bunlardan Selçuk Özkan 10.10.2003 tarih ve 10/13 sayılı yönetim kurulu karan ile sürekli
öğretim görevlisi kadrosuna atanmıştır. Sibel özçakmak, daha önce öğretim görevlisi olarak görev
yaptığı Cumhuriyet Üniversitesinde iken YÖK mevzuatına aykın olarak Trakya Üniversitesinde
doktora yapmıştır. Oysa öğretim görevlilerinin başka bir üniversitede doktora yapma hakları yoktur.
Ayrıca Nuri Arslan Rektörlük Hukuk Müşavirliğinde çalışmakta olup öğretim ihtiyacı nedeniyle
atanmamıştır. Üniversitede öğretim görevliliği ile ilgili kadroların bu amaçla kullanılmış çok
sayıdaki örneğinden birisidir.

T.C.
ONDOKUZ MAYİS ÜNtyERSrTESt

ÇARŞAMBA MESLEK YÜKSEKOKULU
v ~ ™ ^ MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU KARARI

Topta-ttT-Hlü . 20.07.2001 TopUnt» S a y » . 1 K « a r S - y « = 2000/ .X..

İ NOİ 2001/1

öğretim Oörevllri olarak atanma talebinde bulunan Nuri

tkdsadT^c tdari°Prognmlan Bölümüne öğretim GOreviM olarak Hr yıl
uygun olacağına, atama ıririMnlıı Rektörlük Makamma anma oy Hrllgi

vrrfdL

ıçJbr.çggatay GÜA

OMÜ Vakfı başkanlığı yapan Yrd.Doç.Dr. Türkay Yalın'ın başkan olarak yönetim kuruluna
katılmadığı dönemler gündem maddelerinin en yoğun olduğu, gelecek eğitim-öğretim yılında
öğrenci kontenjanlarının ve ders verecek öğretim elemanlarının belirlendiği zaman dilimine rast
gelmektedir.

Bu yüksekokulda Yönetim Kurulu üyesi olarak yer alan Prof.Dr.Adem Gülel'in
03.10.2002 ile 30.10.2002: tarihlerinde Yüksekokul Yönetim kurulu toplantısına katıldığı imzalı
yönetim kurulu tutanaklarından anlaşılmaktadır. Ancak belirtilen tarihlerde Fen Edebiyat
Fakültesinde 8-12 saatleri arasında 4 saat, 17-22 saatleri arasında ise 6 saat dersi olduğunu beyan
etmiş ve bunlara ait ücret almıştır (Ders ücret formu Ekim 2002). Ancak belirtilen tarihlerden
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3.10.2002 tarihinde aynı yönetim kurulunda bulunan ve 15-17 saatleri arasında dersi olduğunu
beyan eden Y.Doç.Dr.Şamil Işık ile; 30.10.2002 tarihinde Çarşamba Meslek Yüksekokulu yönetim
kurulu üyesi olan Prof.Dr.Ünal Zeybekoğlu'nun da tam gün dersi olduğu ve bu derslere ait ücret
tahakkuk ettiği halde katıldığına ait tutanaklarda imzası bulunmaktadır.

Sonuçta yapılan yönetim kurulu toplantılarının yer ve zaman konusunda ciddi kuşkuları
olduğu ortaya çıkmaktadır.

16. Fen Bilimleri Enstitüsü

Enstitü Yönetim kurulu kararlarından bazılarında üstte verilen karar tarihi ile toplantının
açılışında verilen karar tarihinin farklı olduğu örnekler bulunmaktadır.

.r"'A* " \ ONDOKUZ MAYISViNiVKK.siTF.Si
= Tk s FEN BILIMLER! ENSTITOSÜ
- - * 1 " ENSTİTP YÖNETİM KVRULII KAKARLARI

r TOPLANTI SAYISI—T KÂRÂVSAYİaT 1 1<ARAR fÂRIRI"
L İ [ ZÖÇŞL'Lİhi*?. ! 00.03 3008

ETOı'UCI Yönetim Kuruiu 23.02.2009 Çaı«»ıbil gcmü suı M 37da Eruıftu
Mûfjjıü Prof D; ANu' ONAR bajksnlıiırKla tcptendr. Çojtunlügunj (abandığı
O&iûfk gcndeınoıKı koruların çanjpülroesırıtı ge^tdî vs aşağıda yazılı fcararTv
ol'ndı.

KARAR NO:2006r141- 23.C220C5 Ivllvnd* ytg-lan Enuilu Yönetim Kunıtü
taptantı« ınua alınan kcran«:nopQ^anme>ı.

KARAR NO: 200S/142- 09.03.2005 tarihinde rapılacrt alan emtilü yâreftn
kuruü gCndAmı MKiyliinaraK oûrûşrreie jdL

T.C.
O*DOKl'Z MAYIS ÜNİVERSİTESİ

FF-N IIİLİMLEHİ ESSTİTÜSC

- ENSTITC VAMTI'IM kim Lı; KA.KAKLA.KI

r̂ tppLÂıJYı taVrii—.' RZ»AR SAYıSı ı KARAHTARIHI"^"!

Ertsttu Yönelin Kurulu 24.11 2004 Ç a n t m t ü gûnu saal U.00*<ıa Enmu
Mudürû Prof. l > . A N w OHAR batkanlıgnd* toplandı. Codunkıtun ««Jıandıflı
göıüMrok «unddrnoaki konuların «oru»i»rrw*m «cpldi vo *»a|>aa yuıl ı kafurlar
alındı.

* KARAR NO: 206A/4M- 24 I1.20C4 tarihinde yaoılan eroluü yönelim kıjrulu
9 rjlinon koterlann onayranması

KARAR NO: 2004/497. OB12 7004 iariNrvJ» ya^^caK odan enstitü yanatin
kurulu güntmıı onaylarmtaK &>'tiY<u>w g»ç»ldl.

r.c .'.
ONDOKII/. MAYIS ClNlVKRSİTKSİ \ -

HL,\ Bli.lMi.Eitl r.NsrlnısC -'
ENSTİTO Vfi.NF.TİM KUHULtl KARAHI.AKI

' Tow-"aji;ff3'«viar~'[ KAHAMSAYıAı I KARAR •tA*Si~V TOPÎ.ANT1 SÂViaf I K

t" ^ ""~r '"'
EnUİÜ Tonsun Kurulu 1SM.20C9 Çanjamba 0Jnu u a l Uarfda Enuiıu

TJ Prof. tk. A.NUT ONAK Da«KanHamla tcrKrdi. Çafr«*ı0un taSUMıAı
gotaUrek gundamılM; konutaraı o6ru«i*na*n° gaçilı» vo n«>tııu yazlı kararlar
afcnck

KARAR W): « 0 V ) M - 15 OO 2004 wJı ino. yapılan «roK» r o r « n . kurulu
nplamuında aknsn karanann onaytanmab

KARAR M>. I 0 M / 3 M - 20.09.2004 tarmincı* yap.ueat c'.n «ntuu
kurulu Bûnoorm cnaylanarnk gûrûtmaJan» o t t f i i aı
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T . C
ONDOKUZMAVİŞ ClNİVERSİ ITSl

KtN BİLİMLERİ ENSTtTOsO
, r K.NSTİTI"! YÖ.NKTİM KUBliJLli KAKARLARI

Enjıiuı yoovim Kumlu 2206 X04 Salı »jnü saat 10.00'da Enstitü Midürü
Dr A Nur ONAR t»8kanl>4'.-><l» W>!«~>l- Ço9ı*ıluflu>< raöl«rK«.flı o*a«r»k

i n gOfüşülmMine floçlli* ve «»aflıd» yar* katarlar «tır»».

KARAR NO:J0OU2M- 2206 2004 tandan*! yapılan EnElBü YOnelim Ku'utu
roptonlmnda alman kararta™ onaylanma»».

Bu örnekler, Fen Bilimleri Enstitüsü kayıtlarının gereken düzen içinde tutulmadığım
göstermektedir.

Resmi belgenin geçerliliği için önemli bir unsun olan tarihinin düzenlenmesinde gereken
özenin gösterilmemiş olması ve bunu özensizliğin defalarca tekrarlanması dikkat çekmektedir.

14. Yönetim Kurulu İmza Tutanaklarının Bulunmadığı Birimler
Veterinerlik Fakültesi, Amasya Fen Edebiyat Fakültesi, Bafra Meslek Yüksekokulu,

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 2000-2005 tarihleri arasında yapılan yönetim
kurulu kararlarından komisyonumuza ulaşan karar örneklerinde imza, isim ve katılımcı sayısı
bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu yönetim kurulu kararlarının gerçekten kararlarda ifade
edildiği gibi çoğunluk veya oybirliğiyle alınıp alınmadığı tarafımızca tespit edilememiştir. Tıp
Fakültesinde ise yönetim kurulu üyelerinin sadece isimlerinin olduğu, katılmayanların
katılmadığına ait notların bulunduğu, üyelere ait imzaların bulunmadığı, bazı kararlarda ise sadece
Dekan'ın imzasının bulunduğu belirlenmiştir.

SONUÇ

Yönetim kurul kararlarının değerlendirilmesi içen istenen evraklardan çok önemli miktarda
eksik evrak gönderildiği tespit edilmiştir. Özellikle bazı yönetim kurul kararlarının imza
tutanaklarının gönderilmemiş olması, yönetim kurulu kararlarının ve bu kararlara iştirak eden
üyelerin aynı zamanda başka yerlerde yapıldığı beyan edilen görevlerinin değerlendirilmesinde
ciddi güçlüklere neden olmuştur. Bu bilgiler de olduğunda gerek ders ücretleri, gerekse bir öğretim
üyesine ait değişik birimlerdeki yönetim kurulu üyeliklerinin gerçekleşip gerçekleşmediğine ait net
veriler elde edilebilecektir.

Yönetim kurulu üyeliklerinin belirlenmesinde ilgili mevzuatın hükümlerine uyulup
uyulmadığı tespit edilememiştir. Ancak bazı Yüksekokul ve Fakültelerin yönetim kurulu
üyeliklerinin Samsun Merkez'de ikamet eden öğretim üyeleri ile doldurulması, hatta bazı
yüksekokulların yönetiminde, okulun bulunduğu şehirde ikamet eden ve gündüzleri düzenli olarak
gelen bir tek kişinin bile bulunmaması, yönetim kurullarının insiyatifınin merkezin eline geçtiğini,
bu kurulların yasa ile belirlenen görevleri ifa etmekten uzaklaştırıldığını göstermektedir. Bazı
örnekler ise neden yapıldığı anlaşılamaz şekildedir. Örneğin Üniversitede çok sayıda öğretim üyesi
varken Rektör Yardımcısı Adem Gülel'in Ordu Fen Edebiyat Fakültesi ve Çarşamba Meslek
Yüksekokulu Yönetim kurulu üyeliklerinde neden olduğu; Prof.Dr.Haluk Kefelioğlu, Prof.Dr.Ünal
Zeybekoğlu, Prof.Dr.Metin Yavuz, Prof.Dr.Hasan Bolat, Prof.Dr.lsmet Şenel, Prof.Dr.Erdoğan
Başar ve ilave birkaç öğretim üyesinin Üniversitenin Samsun dışındaki çok sayıda Fakülte ve
Yüksekokulun yönetim kurulunda olması şaşırtıcı olmuştur. Bunlar yüzünden belirtilen kişilerin
dersleri, diğer görevleri ve yönetim kurulu üyelikleri arasında çpk sayıda çakışma olmuş,
belirlenebilen çok az sayıdaki örnek raporda yer almıştır.

Nerde ise samsun Merkez dışındaki Fakülte ve Yüksekokulların tamamında Samsun
Merkez'den bir öğretim üyesi bulunmaktadır. Bu yaklaşım, insiyatifin merkezde toplanması,
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kurulların normal çalışma koşullarına sahip olmadığı göstermektedir. Kurul üyelerinden bir tekinin
bile hafta boyunca gelmediği bir okul hakkında, sadece toplantı için gelip okulun ihtiyaçlarını
değerlendirip kara almaları mümkün müdür. Eğer bu yönetim kurul üyeleri okulun bulunduğu
bölgede ikamet eden okulun kadrolu görevlilerinden bilgi sağlayarak karar veriyor ise, uzaktan
kumandalı yönetim izlenimi vermek yerine, kurul üyelerine bilgi taşıyan öğretim elemanlarının
kurul üyeliklerine taşınması daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

Bazı fakülte ve yüksekokullarda toplantı ve karar usullerine dikkat edilmediği, toplantı
tutanaklarını imzalayan üyelerin aynı anda başka yerlerde görevde göründükleri, özelikle toplantı
karar yeter sayılarının sık ihlal edildiği görülmektedir. Örneğin Mesudiye Meslek Yüksekokulunda
toplantı yeter sayısı olmadan toplantı yapıldığı ve kararlar alındığı, bir dönemde kararlarda sadece
Yüksekokul Müdürü Y.Doç.Dr.Cihan Erdönmez ile Müdür Yardımcısı Y.Doç.Dr..Müge
Erdönmez'in imzalarının bulunduğu, yani yüksekokul yönetim kurulu toplantısının bir aile
toplantısına dönüştüğü, iki eşten başka kimse katılmadan, toplantı yeter sayısı da aramadan yıl
boyunca toplantıları yapıldığı görülmektedir. Merkezden görevli yönetim kurulu üyelerinin sadece
bir toplantıya iştirak ettikleri belgelerde ortaya çıkmışken, Prof.Dr.tsmet Şenel, komisyon
huzurunda "Mesudiye'ye hiç gitmediğini ve Yönetim kurulu üyesi olmadığını" da açıklamıştır.
Yine Mesudiye meslek Yüksekokulunun bir toplantısının sadece okul müdür vekili Y.Doç.Dr. Baki
Aksu'nun katılımı ile gerçekleştiği. Tek kişilik yönetim kurulunun karar aldığı görülmektedir.

Bazı yerlere atanan üyelerin yıllar boyunca bir kez bile toplantıya katılmamış olması, bu
üyeliklerin fonksiyon icra etmesinden ziyade gerektiğinde kullanılacak bir denetim aracı haline
dönüştürüldüğü, hatta üyeliklerin okulların kadrolu elemanlarınca doldurulmasının önlenmesinin
amaçlandığı izlenimi oluşturmaktadır.

Yönetim kurullarına yazılmış bazı yazılı direktifler komisyonumuza gönderilen evraklar
arasında bulunmaktadır. Tespit edilen örneklerde, yönetim kurulları direktifin aleyhine karar
almamıştır. Bu durum yönetim kurullarının, üst makamların talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kaldığını
bağımsız bir görüş veya tavır gösteremediğini ortaya koymaktadır. Yönetim kurullarının tamamına
yakınında da da öğretim üyelerinin yer almasında da bu gerekçenin olduğu ortaya çıkmaktadır.
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XVII.MATBAA

Mevzuat

2S47Sayılı Kanunun ilgili hükümleri:

Den kitapları ve eğilim-öğretim araçlarının basılıp çoğaltılması'"
Madde 48 - (Değişik: 26/6/2001 - 4689/1 md.)
Üniversitelerde ders kitapları, bilgisayar ve elektronik ortamlarda hazırlanan eğitim-öğretim ve

uzaktan öğretim ilkelerine göre oluşturulan her türlü materyal ilgili üniversite veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından hazırlanır ve hazırlattırılır ve öğrencilere uygun bedelle satılır. Ders aracı olarak kullanılan
kitap ve her türlü materyali öğretim elemanları kendi hesaplarına bastıramaz ve çoğaltamazlar, bunlar ilgili
üniversite tarafından basılır, bastırılır veya çoğaltılır. Ancak, başvurdukları eğilim-öğretim yılı içinde
bastırılamayacağı, kurumun yönetim kurulunca yazılı olarak bildirilen kitapları kendilerinin bastırma
hakları saklıdır.

Ders kitapları, bilgisayar ve elektronik ortamlarda hazırlanan eğitim-öğretim ve uzaktan öğretim
ilkelerine göre oluşturulan her türlü materyalle ilgili olarak uygulanacak esaslar ve ödenecek telif hakları
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Uygulama

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kamu kaynaklan ile temin edilen ve demirbaş listesine göre
üniversitenin ihtiyacı olan baskı işlemlerini büyük ölçüde yapabilecek durumda olan matbaa
tesisleri, yapılan iş listesine göre verimli kullanılmamıştır.

özellikle de 2005 yılına gelene kadar nerde ise hiç kitap basılmamış olması, bin üniversite
matbaasının amacı dışında kullanıldığını ortaya koymaktadır.

öğrenci sosyal Hizmetler Bütçesi Harcamaları ile ilgili olarak yapılan tesbitlerde bir kısım
baskı işinin piyasaya yaptırıldığı görülmektedir. Üniversitenin makin, teçhizat ve personel olarak
yeterli baskı tesisi bulunmakta iken, hiçbir özellik arz etmeyen baskı işlerinin piyasaya yaptırılması,
kamu kaynaklarının yerel insiyatif oluşturulması için dağıtıldığının göstergesidir. Üniversitenin
mali kaynaklan, zorlama harcama kalemleri oluşturulmak suretiyle dağıtılmakta, üniversite
kaynaklarından yararlandın lan kimseler aracılığı ile sosyal hayat üzerinde bir etki oluşturulmaya
çalışılmaktadır.

Bu yaklaşım tarzı kaynak kullanımına ilişkin tüm kalemlerde belirgin olarak ortaya
çıkmaktadır.

Üniversitenin Samsun Meslek Yüksekokulu tarafından yönetilen matbaacılık
hizmetlerinden, yine aynı yüksekokul tarafından yönetilen OMTEL OTEL'in yararlanmaması ve
OMTEL Otelin rutin baskı işlerini piyasada yaptırması, kamu harcamalarındaki keyfiliği ve amaç
dışı kullanımı ortaya koymaktadır.

Üniversite matbaası ile 5 yılda ; 2001 yılında 30, 2002 yılında 21, 2003 yılında 23, 2004
yılında 17, 2005 yılında 17 kalem olmak üzere toplam 88 kalem iş yapılmıştır. 5 yılda sadece 5
kitap basılmıştır.

Matbaanın kullanamayarak bekletildiği dönemde bir çok baskı işi piyasaya yaptırılmıştır.
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ
DEMİRBAŞ LİSTESİ

01.12.2005
S.NO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

ADI
ABDick Ofset Baskı Makinesi Tek Renk (25x35 cm)
Rotaprint Ofset Baskı Makinesi Tek Renk (35x50 cm)
Wohlenberg SPM 76 Giyotin
Rotalec Elektrostatik Kamera
Kalıp Banyo Makinesi
Agfa Gcvaert Repro Kamera
Eskofot 263 u Kalıp Kontak Makinesi
Kalıp Banyo Küveti
Ordtnabindl 000 Kapak Takma Makinesi
Ayaklı Zımba Makinesi (Prefoiaj)
Kırma Aparatı
Tel Zımba Makinesi
Elektirikli Tel Zımba Makinesi ve Omega Kafası
Pres
GR3750 Risograph Baskı Makinesi
GR3750 RüoKraph Baskı Makinesi Renk Tankı
Macintosh G4 Bilgisayar
Macintosh Ouadra 650 Bilgisayar
Macintosh Centris 610 Bilgisayar
Umax2100XL Tarayıcı
Apple One Scanncr
Laser Writer Pro 630 Lascr Yazıcı
Epson 1520 DeskJet Yazıcı
HP5100 Laser Yazıcı
HP 1600 CM DeskJet Yancı
Frcecom Harici CD yazıcı
Copyproof Banyo Makinesi
Film Kesme Makası
Asetat Kesme Makası
Telefon Aparatı
Memur Masası
Çelik Dolap
Çelik Raf
Masa Lambası
RapidoTukımı
Şablon Takımı
Makas
Pense
ElBreyzî
El Tel Zımbası
El Delgi Zımbası
T Cetveli

ADET
2

2
3
1
1
1
1
2
1

1
1
6
5
6
4
2
1
t
4
1
1
2
2
2

NOT

Arızalı

Arızalı
Arızalı

Arızalı
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Sandalye

Döner Sandalye
Daktilo Masası
Etajer

Lup
İki Ağızlı Anahtar Takımı
Ailen Takımı
Çekiç

Klima Pencere Tipi
Mini Klima
Saç Kurutma Makinesi
Tarama Cetveli
Montaj Masası
Bantlık
Risograph Baskı Makinesi Receiver
Ahşap Dolap
Piknik Tüp
Boncuk Tutkal Kazanı
IBM Composer Dizgi Makinesi
16" Apple Monitör
Elbise Askısı
Elbise Askısı Çoklu
Yağdanlık
Gres Pompası
Demir Testeresi
Yemek Masası
Toplantı Masası
Risograph Baskı Makinesi Standı
El Pedalı
Hurufat Dolabı
Yazı Kumpası
Ûale
Vizo
Vizo Anahtarı
Çember
Ekran Filtresi
Projektör
Yağlı Radyatör
Demir Testeresi Kolu
Gönye
Çeşitli Cetvel
OKl Renkli Yazıcı
Mard Disk
Bilgisayar Masası
Tornavida Değişik ölçülerde
Copyproof Film Banyo Makinesi
Evrak Sepeti
Wohlenberg SPM76 Giyotin Laması

10
4
2

3
3
1
2
1
1
2
1
2
1
I
1
1
6
1
2
1
1
1
2
4

2
5
5
1
1
1
5
1
2
4
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92
93
94
95
96
97

Çelik Etajer
Su Terazisi
Otomatik Numaratör
Lokma Takımı
Wohlenberg SPM76 Giyotin Laması
Kalep Açma Makinesi

1
1
I
1
4
1
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2001 YILINDA BASIMEVİNDE YAPILAN İŞLER

S.NO
01
02

03
04

05
06

07

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

27
28
29
30

İŞİN ADI
Taşıt Görev Emri
Bilai Formu
Tedavi Beyannamesi
İmza Çizelgesi
Günlük Hasta Mevcut Çizelgesi
Evrak Zimmet Defteri

Çeşitli Fatura örneği
Kulüp Broşürü
Afıs
Avrupa Kredi Transfer Kitapçığı
Diploma Suplement Broşürü
AB Hazırlığı Haber Kuponu
Diploma Eki Kitapçığı

Çeşitli Davetiye, Broşür
u u w

Yolluk Bildirim Formu
Davetiye
Davetiye
Davetiye ve İlan
Evrak Zimmet Defteri
Hasta Sevk Karıdı
Staj Defteri
Davetiye

"
u

Fakülte Der»
Ders Programı Kitapçığı
Dönem II Kitapçığı
Dönem IO Kitapçığı
Araç GSrev Emri
2000 Yılı Bütçe Kesin Hasabı Kitabı
İngilizce Soru Kitapçığı
Almanca " "
Öğrenci Basan Durum Kartı
Kulüp Üye Defteri
2002 Yılı Bütçe Kanunu Tasana
El Broşürü
Afıs

YAPILAN BİRÎM
İdari ve Mali İşler D. Bşk.
Personel Daire Bşk.

Yapı İsleri Teknik D. Bsk.
Tıp Fakültesi Hastanesi
" " "

Samsun Meslek Y.Okuhı
Basın-Yayın Halkla İlişkiler

Uluslararası İlişkiler
M ti

w **

. . . 1

Saflık, Kültür ve Spor D.
" " «
«* M «*

Sinop Sağlık Y. Okulu
Ziraat Fakültesi
Samsun Sağlık Y. Okulu
İdari ve Mali İsler D. Bsk.
M M «i

Sağlık Hizmetleri MYO.
Samsun Sağlık Y.Okulu
Ordu Sağlık Y.Okulu
Mühendislik Fakültesi

Havza Meslek Y.Okulu
Yasar DoftıBESYO
ilahiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
M M

•t M

İdari ve Mali ljler D. Bşk.
Bütçe Dairesi Bsk.
Oftrenci isleri D. Bsk.
* "

Samsun Sağlık Y.Okulu
Sağlık, Kültür ve Spor D.Bşk.
İdari ve Mali İşler D. Bşk.
Sağlık, Kültür ve Spor D. B.
M M M

ADET/CİLT
5000 adet

3000 adet
3000 adet
1500 adet
2000 adet
20 cilt
48 cilt
2000 adet
30 adet
110 cilt
110 adet
110 adet

110 cilt
18.000 adet
5750 adtt
500 adet
300 adet
350 adet
300 adet
50 cilt
10.000 adet
250 cilt
400 adet
150 adet

150 adet
100 adet
200 adet
500 cilt
500 cilt

350 cilt
350 cilt
5000 adet
47 cilt
1494 cilt
39 cilt
500 adet
50 cilt
90 cilt

1000 adet
45 adet
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2002 YILINDA BASIMBVİNDE YAPILAN ÎŞLBR

S.NO

01

02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12

13

14
15
16J
17
18
19
20
21

İSIN ADI
Akaryakıt Defleri
Taşıl Görev Emri
öğrenci Staj Defteri

Fosta Gönderimi
Hasta Sevk Kağıdı
Çeşitli Davetiye Broşür
Hasta Sevk Kağıdı
Zeka Oyunları Kitapçığı
Oye Kayıt Formu
Basan Durum Kartı
Kupür Derleme Formu
İade Kant
Çeşitli Formlar
Oriyantasvon Planı
Faaliyet Raporu

Hasta Sevk Kağıdı
İzin Formu
İmza Çizelgesi

Davetiye

M

Taşıt Görev Emri
Broşür
Staj Defteri
Davetiye

Mezuniyet Belgesi
Basan Belgesi

YAPİLAN BİRİM
Çevre Düzenleme Müdürlüğü
" " "

Terme Meslek Y. Okulu
İdari ve Mali İşler D. Bsk.
,. u u

Sağlık, Kültür ve Spor D. Bşk.
İdari ve Mali İşler D. Bşk.
Sağlık, Kültür ve Spor. D. Bşk.

İletişim Kulübü
Eğitim Fakültesi
Kütüphane ve Dokümantasyon
«i U

Bilgi İşlem Daire Bşk.
Genel Sekreterlik
** *•

Yapı İsleri Teknik D. Bsk.
1, . . . . . .

•* " " "

Mühendislik Fakültesi

Kavak Meslek Y. Okulu
Samsun Sağlık Y. Okulu

İdari ve Mali İşler D. Bşk.
Rektörlük

Sağlık Hizmetleri MYO.

Amasya MYO.
Yaşar Doğu BESYO
" ~ "

ADET/CİLT
30 cilt

1000 adet
450 cih
50 cilt

50.000 adet
8.000 adet

10.000 adet
500 cih
500 adet
2000 adet

5000 adet
5000 adet
1750 adet

175 cilt
140 cilt

2500 adet
1000 adet
1500 adet

150adet
100 adet
100 adet
2000 adet
500 adet
1200 cilt

220 adet

300 adet
300 adet
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2003 YILINDA BASIMEVİNDE YAPILAN İŞLER

S.NO
01
02

03

04
05
06
07
OS
09
10
II
12
13
14
IS
16

17
İS
19
20

21
22
23

İŞÎNADI
Çeşitli Davetiye
2001-2002 Faaliyet Raporu
2002-2003 Oriyantasyon Planı

2003 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
2003 YılıAnalitik Bütçe Tasarısı
2001 Yılı Kesin Hesabı
Olay Tutana*
Basan Dmum Kartı
Şiir KitapçıSı
Deney Defteri
Transiript
Kapak
Staj Defteri
" u

Ucus Kayıt Deften
Ziyaretçi Defteri

Fakülte Dergisi
Teşekkür Belgesi
Çeşitli Raporlar
Çeşitli Belge
Davetiye
M

Broşür
Taşıt Görev Emri
İmza Çizelgesi
Günlük f; Praramı
Davetiye
Koro Notaları
SülCt Kağıt Kesimi

YAPILAN BİRİM
Sağlık, Kültür ve Spor D. Bşk.
Genel Sekreterlik

İdari ve Mali tjler D. Bsk.
" » «
M M M

t< u u

Samsun Sağlık Y. Okulu
Rektörlük
Fen Edebiyat Fakültesi
Samsun Meslek Y. Olculu
Mühendislik Fakültesi
Terme Meslek Y. Okuru
Kavak Meslek Y.Okuhı
Saftık, Kültür ve Spor D. Bjk.
Korum Güvenlik Müdürlüğü
Eğitim Fakültesi
Saflık. Kültür ve Spor D. Bsk.
Samsun Meslek Y. Okulu
u u u

Ünye iktisadi ve İdari BİL Fak.
Samsun Sağlık Y. Okulu
Sağlık, Kültür ve Spor D. Bşk.
Çevre Düzenleme Müdürlüğü
" " »
" " "

Sağlık. Kültür ve Spor D. Bsk.
Sağlık, Kültür ve Spor D. Bsk.
Hastane

ADET/CİLT
16.500 adet
160 cilt
150 cilt
90 cilt
70 cilt
25 cilt
100 cilt
500 adet
400 cilt
200 cilt
2000 adet
200 adet
1000 cilt
200 cilt
50 cilt
50 cilt
300 cilt
90 adet
140 cilt
2500 cilt
300 adet
100 adet
500 adet
5000 adet
3000 adet
10.000 adet
100 adet
6000 adet
1300!«.
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2004 YILINDA BASIMEVtNDE YAPILAN tŞLER

S.NO

01
02
03
04
05
06
07
08

09
10
11

12
13
14
15
16

17

IStNADI

Broşür
Üye Kayıt Defleri
Fakülte Dergisi
Davetiye
Kitapçık

Staj Defteri

Davetiye
Kalite Yönetim Kitabı

Afls-Broşür
Devir Teslim Tutanağı
KRASMUS Kitapçığı
Öğretim Kılavuzu
Broşür
w

M

Transkript

Oriyantasyan Planı

Faaliyet Raporu

YAPİLAN BÎRİM
Sağlık, Kültür ve Spor D. Bşlc
H « »•

Eğitim Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Rektörlük

Çarşamba Meslek Y. Okulu

Kavak Meslek Y. Okulu
Rektörlük
*•

Yapı İşleri Teknik D. Bask.

Uluslararası İlişkiler

Veteriner Fakültesi

Sağlık, Kültür ve Spor D. Bşk.
M M i*

" " "

Samsun Meslek Y. Okulu
Rektörlük
M

ADET/CÎLT

1000 adet

50 cilt
300 cilt

250 adet

500 cilt

100 cilt

50 adet

500 cilt

500 cilt
20 cilt

3000 cUt
100 cilt
800 cilt

800 adet

300 adet

2550 adet
160 cilt
180 cilt
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2005 YILINDA BASIMEVtNOE YAPILAN İŞLER

S.NO
01
02
03
04
05

06

07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17

İŞİN ADI
"Jeodezik Hesaplar" Ders Kitabı
"Dengeleme Hesabı" Ders Kitabı
"Macsyma" Dere Kitabı
"Analitik Kimya lçir İstatistik" Deis Kitab
2004-2005 Yılı Faaliyet Raporu
Oriyantasyon Planı
Denetleme Defteri
Nizamiye Araç Kayıt Defteri
Ziyaretçi Kayıt Defteri
Araç Kayıt Defteri
Nizamiye Malz. Kayıt Defteri
Olay Tutanak Defteri
Nöbet Yeri Dev. Teslim Defleri
Broşür
Broşür, Davetiye
Elîlanı
Şiir Yarışması Programı
"Bolonya Süreci" Kitapçıfo
"ERASMUS"lcitapçıö
EIBrosûrÜ
El Broşürü ve Afiş
Davetiye
2005-2006 EfiL öğrt. Kılavuzu
2006 Mali Yılı Bütçe Tasarısı
Sağlık Karnesi İstek Formu

YAPİLAN BİRİM
Rektörlük

Genel Sekreterlik

İdari ve Malî İşler D. Bşk.

u .

u t

u t
4* »

M .

Sağlık, Kültür ve Spor D. Bşk
« " "

" " «
Rektörlük
M

u

Sağlık, Kültür ve Spor D. Bşk
Sinop Sağlık Y. Olculu
Veteriner Fakültesi
idari ve Mali İşler D. Bşk.
Sağlık, Kültür ve Spor D. Bsk

ADET/CİLT
1250 cilt
1250 cilt
1250 cilt
1000 cilt
160 cilt
180 cilt
60 cilt
250 cilt
60 cilt
60 cilt
60 cilt
250 cilt
1000 cilt
500 adet
1000 adet
500 adet
500 adet
1000 cilt
1000 cilt
10.000 adet
500 adet
200 adet
100 cilt
100 cilt
4.000 adet

Üniversitenin baskı tesislerinin iş yükü oldukça düşüktür. Üniversitenin her türlü baskı
işlerinin yürütülebileceği, iş yükü kapsamında yapılan işlerin özelliklerin yola çıkılarak anlaşılan
tesisin atıl bir durumda bekletilmek suretiyle, baskı işleri piyasadan temin edilmiştir.
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12.08.2003/- Basın Yayın ve Halkla
İlişkilere Malzeme Basımı

11.06.2003/- Kasım-Aralık 2002 2000 Adet
Ocak 2003 Sayısı 2000 Adet
Şubat 2003 Sayısı 2000 Adet
(Haber Bülteni)

Piyasaya yaptırılan işler

08.08.2003/5549 Kemal Matbaası 1.622.500.000

02.06.2003/147398 Halk Matbaacılık 4.566.600.0O0

:iye B
üyük:M

İ1

oT

n;lisi

0 0

ısı: 1
097)

12.09.2003/-

24.09.2003/-

22.08.2003/-

28.02.2005/

10.06.2003/

26.06.2003/-

22.11.2002/-

17.12.2003/-

31.12.2003/-

13.11.2003/-
12.08.2003/-

Haber Bülteni - Sadece
Haziran 2000 Adet Basılmış

11.000 Adet Öğrenci Kılavuzu

2000 Adet Haber Bülteni

2000 Adet Haber
Bülteni Basımı

Aylık 10.000 Adet Öğ.
Gazetesi Alımı

Aylık 10.000 Adet Öğ.
Gazetesi Alınması

2300 Adet Ağustos- Eyföl
2002 Haber Bülteni

10.000 Öğrenci Gazetesi

2.000 Ekim Ayı Haber
Bülteni

2.000 Haber Bülteni
Basın Yayın ve Halkla
İlişkilere Malzeme Basımı

05.09.2003/147434

15.09.2003/14438

18.08.2003/147425

14.02.2005/147556

28.05.2003/147393

24.06.2003/

16.11.2002/231837

11.12.2003/147456

29.12.2003/147463

03.11.2003/147446

08.08.2003/5549

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Halk Matbaacılık

Kemal Matbaası

1.522.200.000

7.502.440.000

1.522.2 00.000

2.306.700.000

1.239.000.000

1.239.000.000

1.750.530.000

1.239.000.000

1.522.200.000

1.522.200.000

1.622.500.000
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Olmak üzere toplam 28.178.162.000- TL baskı gideri ödenmiştir öğrenci sosyal
hizmetler bütçesinden karşılanmıştır.

Piyasadan temin edilen baskı işlerinin, üniversitenin yukarda sunulan iş listesi içinde
aynen veya benzerlerinin yer aldığı görülmektedir. İş listesine göre, üniversitenin öğrenci
sosyal hizmetler bütçesinden ödemelerin yaptığı baskı işlerinin, üniversitenin tesislerinde
yapılması mümkün iken, matbaanı iş yükü çok düşük seviyelerde olduğu halde, piyasadan
temin edilmesi harcamalardaki keyfiliği göstermektedir.

Katma bütçeden ödenen baskı işleri ile ilgili herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Eğer
katma bütçe kaynaklan ile piyasada baskı işleri yaptırılmış ise, bu ilerin niteliği itibariyle
üniversitenin tesislerinde yapılıp yapılamayacağının ayrıca değerlendirilmesi gerekir.
Sonuç

Matbaa makinalannın kullanımında kamu kaynaklan keyfi bir şekilde atıl durumda
bırakılmış, üniversitenin baskı ihtiyaçları, gerekmediği halde kaynak dağıtımı için bir neden
oluşturmak için baskı işleri piyasadan temin edilmiştir.

Üniversitenin ihtiyaçlanru karşılayacak tesis ve personeli bulunmakta iken, gereksiz
harcama yapan personel hakkında yasal işlemler yapılmalıdır.
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XVIII. SİCİL İŞLEMLERİ

MEVZUAT

1- Yükseköğretim Üst Kuruluşları tle Yükseköğretim Kurumlan Sicil Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Üst Kuruluştan ile Yükseköğretim Kurumlarında sürekli
veya süreli görev yapan öğretim elemanları ile 657 sayılı Kanun'a göre çalışan memurların, diğer personelin ve
öğrencilerin sicilleriyle ilgili esasları düzenlemektir.
Sicil yermede Sorumluluk
MADDE 2. Sicil amirlerinin, sicil raporu düzenlerken tam tarafsızlık içinde hareket etmesi esastır. Garazla veya
özel bir amaçla gerçeğe aykırı düşünce sicil raporuna yazılmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Elemanlarının Sicili

Özlük Dosyaları ve Sicil Raporlun
MADDE 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığında, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığında ve Üniversite Rektörlüklerinde görevli her öğretim elemanı için bir özlük
dosyası açılır. Sicil raporları da bu dosyada muhafaza edilir.
Sicil Verme Yetkisi
MADDE 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Üniversitelerarası Kurul Başkanı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanı, Rektörler, Dekanlar, Yüksekokul, Enstitü ve Konservatuvar Müdürleri sicil vermeye
yetkilidirler.
Sicil Süreleri
MADDE 5. Sicil süresi 1 yıldır. Sicil verilebilmesi için, öğretim elemanlarının, ilgili sicil amiriyle en az altı ay
çalışmış olması gerekir. Beraber çalışma sürelerinin noksanlığı halinde genel hükümlere göre işlem yapılır.
Sicil yerme Zamanı
MADDE 6. Öğretim elemanları ile ilgili siciller birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından Temmuz ayı içinde
doldurulur.
Sicil Raporlarının Düzenlenmesi
MADDE 7. Sicil raporları bir nüsha olarak düzenlenir. Sicil rapolarındaki bilgiler gizli tutılur.
Sicil Raporlarının Doldurulması
MADDE 8. Sicil raporları açık ve seçik olarak doldurulur.
Kanaatlerin olumsuz olması halinde kanaati doğrulayan raporların eklenmesi şarttır. Birinci ve ikinci derece sicil
amirlerinin kanaatleri arasında uyuşmazlık otluğu taktirde, üçüncü derece sicil amirinin görüşüne itibar olunur.
Sicil amiri iki olduğu taktirde ikinci sicil amirinin görüşüne uyulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Memurların Sicilleri

Memurların ve Diğer Personelin Sicil Raporlarının Doldurulması
MADDE 9.6S7 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tâbi personel ile diğer personelin sicil işlemleri, 657 sayılı
Kanun ile S Eylül 1986 Tarih ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürütülür.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Öğrenci Sicilleri

Öğrencilerle İlgili Sicil Fişlerinin Doldurulması
MADDE 10. Öğrencilerin öğrenimlerinin devamı sırasında aldıkları ödül ve cezalar sicil fişlerine işlenerek
dosyasında saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönetmeliğin Kanuni Dayanağı
MADDE 11. Bu Yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 63. madersine dayanarak hazırlanmıştır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 12.3 Mart 1984 tarih ve 18330 sayılı Resmi Gazete'de neşredilen Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve
Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlülük
MADDE 13. Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
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MADDE 14. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yürütür.

2- DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ

(Yürürlük:18 Ekim 1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

BÖLÜM I
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1-Bu Yönetmelik'in amacı, Devlet Memurunun mesleki ehliyetinin tesbiti için

sicilinde bulunacak bilgileri, ayrılış sicilinin verileceği halleri, sicil raporunun şeklini, taşıyacağı
soruları, sicil raporlarının doldurulmasında uygulanacak not usulünü, notların derecelendirilmesini,
düzenleme zamanını, uyanlan memurlarca yapılacak itirazları ve bunları inceleyecek mercileri, sicil
raporlarının muhafazası ile görevli makamlara dair esasları, Vali ve Kaymakamların hangi memurların
birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri olduklarını hangi memurlar hakkında da ek sicil raporu
vereceklerini ve diğer hususları düzenlemektedir.

Kapsam
Madde 2-Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1 inci fıkrası

kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır.

Deyimler
Madde 3-Bu yönetmelikte geçen deyimlerden:

a)Sicil Raporu:Sicil Amirlerinin mesleki ehliyetin belirlenmesini sağlayan sorulan not usulü
ile, şahsiyet ile ilgili konuları mütalaa şeklinde değerlendirerek memurların mesleki ehliyetleri ile
şahsi meziyet ve kusurlarını belirledikleri bu Yönetmeliğe ekli formu,

b)Slcil Amiri:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesinde öngörüldüğü
şekilde yürürlüğe konulan yönetmelikler gereğince sicil raporlarını ilk (1 inci), ikinci ve üçüncü
derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen amirleri,

c)Atamaya Yetkili AmirAtama usul ve esaslarını belirleyen mevzuat hükümleri ile atama
yetkisi tanınan memurları müşterek kararla veya Bakanlar Kurulu Kararıyla atanan memurlar
bakımından ise inha eden makamı,

d)En Üst Yönetici:Başbakan ve Bakanları; Başbakanlık ve Bakanlıklarda Müsteşarı; bağlı
veya ilgili Kuruluşlarda bunların başında bulunan Müsteşar, Başkan, Genel Müdür, Genel Sekreter ve
Müdürü; 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununa tabi Kurumlar bakımından özel Yönetmeliklerinde
belirtilenler 25 inci maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak da Kurumların, Bölge, İl ve İlçelerdeki
taşra teşkilatının başında bulunanları,

ifade eder.

Memur Kütüğü
Madde 4-Kamu Kurumlarına memur olarak atananlar Kurumlarca tutulan memur kütüklerine

kaydedilir. Her memura ayrı bir numara verilir.

Kütüğün her memura ait bölümüne, memurun adı, soyadı, cinsiyeti, doğum tarihi ve yeri,
öğrenimi, kadrosu, işe başlama ve işten ayrılma tarihi ve sebebi kaydedilir. Memur kütükleri özlük
işleri birimlerince tutulur.

Memur Cüzdanı
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Madde 5-Kurumlarca her memura kimlik belgesi olarak kullanılmak üzere memur cüzdanı
verilir. Memur cüzdanında memurun adı, soyadı, doğum yen, doğum tarihi ve görevi belirtilir.

Herhangi bir sebeple Kurumdan ayrılanların memur cüzdanları geri alınır.

Özlük Dosyası
Madde 6-Her memur için Kurumlarınca bir özlük dosyası düzenlenir. Bu dosyada memurun

adı ve soyadı, kütük sıra numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, nüfus cüzdanı ile
öğrenim belgesinin dairece tasdik edilmiş suretleri, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim
durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisans üstü eğitimi, staj ve incelemeleri, sınıfı,
derece ve kademesi, mecburi hizmetleri, askerlik durumu, adaylık ve asli memurluğa atanma ve işe
başlama tarihi, derece ve kademe ilerlemeleri, imtihan başarı dereceleri, sınıf ve yer değişiklikleri,
hizmet içi eğitim durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın ve eserleri,
aldığı takdirname ve ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin
cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış ise hükümlülük (affedilmiş olsalar bile)
Men'i muhakeme veya beraat kararı; sağlık durumuna, görevinden uzaklaştırma, yaptığı fahri
hizmetler, aldığı izinlere ait bilgi ve belgeler ile memurluğa alınırken istenen diğer belgeler bulunur.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında özlük dosyaları memurların sicillerinin bir parçası sayılır;
gizli sicil raporlarının doldurulması esnasında ilgili sicil amirlerince incelenebilir.

Sicil Dosyası
Madde 7- Her devlet memurunun bir sicil dosyası bulunur. Sicil dosyalarına sicil amirlerince

düzenlenen gizli sicil raporları ile varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları, (sicil not
defteri'1'), mal beyannameleri, Vali ve Kaymakamlarca düzenlenen ek sicil raporları konulur.

Sicil Not Defteri
Madde 8-(l Kasım 1989 tarih ve 20329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25.9.1989 tarih

ve 89/14578 sayılı Bakanlar Kurulu karan ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Sicil Not Defterlerinin Kullanılması
Madde 9-(l Kasım 1989 tarih ve 20329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25.9.1989 tarih

ve 89/14578 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Özlük ve Sicil Dosyasının Önemi
Madde 10-Devlet Memurlarının ehliyetlerinin tesbitinde, kademe ilerlemelerinde, derece

yükselmelerinde, emekliye çıkarma veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları
başlıca dayanaktır. Kurum değiştiren memurların özlük ve sicil dosyaları yeni Kurumlarına eksiksiz
olarak gönderilir.

Sicil Amirleri Yönetmelikleri
Madde 11-Kurumlarınca bu Yönetmeliğe ekli sicil raporlarını doldurarak memurların mesleki

ehliyetlerini ve şahsi kusur ve meziyetlerini tesbit yetkisi tanınacak sicil amirleri, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 112 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulacak yönetmeliklerle belirtilir.

BÖLÜM 2
Gizli Sicil Raporlarısın Doldurulmasına

Dair Usul ve Esaslar
Sicil Raporlarının Doldurulma Zamanı
Madde 12-Gizli sicil raporları her yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulur.

Raporların ilgililerce en geç 31 Aralık günü tatile rastladığı takdirde müteakip çalışma günü mesai
saati sonuna kadar bunları muhafaza ile görevli Makamlara teslim edilmesi şarttır.

Her ne sebeple olursa olsun sicil raporlarını I inci fıkrada belirtilen tarihlerden sonra teslim
edenler hakkında idari soruşturma açılır.
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(1) 1 Kasım 1989 tarih ve 20329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25.9.1989 tarih ve 89/14578
sayılı Bakanlar Kurulu karan ile bu ibare madde metninden çıkarılmıştır.)

Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından
soraki İS gün içinde iki yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı
şekilde doldurulur.

Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları
adaylıklarının kaldırılmasının sözkonusu olduğu tarihte doldurulur.

Sicil Raporu Doldurmak İçin Gerekli Süre
Madde 13-Haklarında sicil raporu düzenlenecek memurların, değerlendirilmelerini yapacak

sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır.

Üç sicil amiri bulunan memurlar hakkında sicil verilecek amirlerden bir veya ikisinin
bulunmaması halinde mevcut amirlerin raporuna itibar edilir.

tki sicil amiri bulunan memurlar hakkında da yukarıdaki fıkrada belirtilen durumda birinci
veya ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu o yıl için geçerli sayılır.

Bir sicil amiri bulunan memurlar hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem
yapılır.

Sicil amirlerinin hiçbirinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde
sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından Uç aylık bir süre sonunda derhal
doldurulur. Bu uygulama sonunda memura o yıl için sicil raporu verme imkanı bulunmazsa sicil
raporu, düzenleme döneminde üç aydan az olmamak üzere memurla en fazla çalışan sicil amiri
tarafından doldurulur.

Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık
kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler sicil raporu düzenlenmesi
için gereken 6 aylık sureye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır.
Hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sûrenin geçmesine imkan
vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla memur hakkında sicil raporu doldurma imkanının
bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok üç yılın sicil notlarının
ortalaması esas alınır.

Görevden Ayrılış Halinde Sicil Raporlarının Doldurulması
Madde 14-Bir görevde 6 ay veya daha fazla bir süre bulunup başka göreve atananların sicil

raporları bunların atanmalarından önceki sicil amirlerince ayrıldıkları tarihi takip eden İS gün içinde
doldurulur ve yeni görev yerlerine gönderilmek Özere ilgili Makamlara teslim edilir.

Sicil raporlarının doldurulma zamanı gelmeden ve yeni sicil amirine sicil raporu doldurmak
için yeterli sUre kalmadan görevlerinden ayrılan sicil amirleri en az 6 ay beraber çalıştıkları
memurların sicil raporlarının kendilerine ait bölümü, görevlerinden ayrılmadan önce doldurarak sicil
raporlarını saklamakla görevli makamlara teslim ederler.

Sicil Not Defterlerindeki Kayıtlardan Yararlanma
Madde 15-(1 Kasım 1989 tarih ve 20329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25.9.1989 tarih

ve 89/14578 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
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Sicil Raporlarının Doldurulmasında Uygulanacak Not Usulü ve Notların
Derecelendirilmesi

Madde 16-Sicıl amirleri, sicil raporunun memurların mesleki, yöneticilik ve yurt dışı
görevlerdeki ehliyetlerinin belirlenmesini sağlayan soruların her birini, ihtiva ettikleri unsurları esas
almak suretiyle 100 tam not üzerinden değerlendirir ve sorulara verdikleri notların toplamını soru
sayısına bölerek memurların sicil notunu tesbit ederler. Her bir sicil amirince bu şekilde belirlenen
sicil notlarının toplamının sicil amiri sayısına bölünmesi sureti ile de memurların sicil notu ortalaması
bulunur ve buna göre sicil notu ortalaması:

a) 60'dan 75'e kadar olanlar orta,
b) 76'dan 89'a kadar olanlar iyi,
c) 90'dan 100'e kadar olanlar çok iyi,
derecede başarılı olmuş, olumlu; 59 ve daha aşağı not alanlar ise yetersiz görülmüş, olumsuz

sicil almış sayılır.

Sicil notu ve ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır.

Hizmet özelliklerinin gerektirmesi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünün
alınması kaydıyla, kurumlar sicil raporundaki, memurların mesleki ehliyetleriyle ilgili konularda en
fazla iki soru ilave edebilirler. İlave edilen sorularda 100 not üzerinden değerlendirilir.

Memurların Genel Durum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Madde 17-Sicil amirleri sicil raporunu doldurdukları her memuru;

a) Dış görünüşü (Kılık, kıyafet),
b) Zeka derecesi ve kavrayış kabiliyeti,
c) Azim ve sebatkarlık, dürüstlük, sır saklamada güvenirlilik ve beşeri münasebetlerdeki

başarısı,
d) Alkol, kumar vb. alışkanlıktan memuriyetle bağdaşmayacak ölçüde sürdürme gibi halleri,
e) Güvenilir olmama, şahsi menfaatlerini aşın ölçüde düşünme, yalan söyleme, dedikodu

yapma, kıskançlık, kin tutma gibi kötü huy ve davranışları,

•bakımından genel bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Sicil döneminde edinilen bilgi ve
müşahadelerden yararlanılarak yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre memurların olumlu ve
olumsuz yönleri, kusur ve noksanları hakkındaki düşünceler sicil raporunun şahsiyet
değerlendirmesine ait bölümüne ayrı, ayrı açık ve gereğine göre kısa veya teferruatlı olarak yazılır.

Sicil amirlerinin memurların genel durum ve davranışları hakkındaki düşünceleri, not
takdirlerinde dikkate alınır.

Sicil Raporlarının Dolduruluş Şekli
Madde 18-Sicil raporları önceden hazırlanan müsvettelerden yararlanılarak herhangi bir silinti

ve kazıntı yapılmaksızın doldurulur. MUsvetteler imha edilir. Fazla ve yanlış yazılan kelime veya
notlar okunulacak surette çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra keyfiyet imza ile tevsik edilir.

Sicil amirleri 16 ncı madde uyarınca tesbit edecekleri sicil notunu kendileri hesaplayarak sicil
raporunun ilgili bölümüne yazarlar. Memurların sicil notu ortalamaları, özlük işleriyle görevli
birimlerin başında bulunan amir veya en yakın yardımcıları, böyle bir birim yoksa özlük işleriyle
görevli memurlardan en üst yöneticiler tarafından seçilenlerce hesaplanarak sicil raporunun ilgili
bölümüne yazılır.

Sicil Amirinin Sorumlulukları
Madde 19-Sicil Amirleri sicil raporlarını itinalı, doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken;

Devlete sadakat ve bağlılığını, memuriyet sıfatının gerektirdiği şeref ve itibar ile hizmetlerin süratli ve
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ekonomik bir şekilde yürütülmesini; güvenilir ve yetenekli memurlarınyükselmelerini, diğerlerinin ise
Kamu hizmetlerinden uzaklaştırılmaları gerektiğini esas alır.

Sicil amirlerinin maiyetlerinde çalışan memurları değerlendirmedeki başarıları üst sicil
amirleri tarafından kendisinin değerlendirilmesinde de dikkate alınır.

Garez veya özel amaçla sicil raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan sicil amirlerinin
cezai sorumlulukları saklıdır.

Değerlendirmelerin Genel Niteliği ve Geçerli Sayılmayacağı Haller
Madde 20-Her derecedeki sicil amirlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak memurlar hakkında sicil raporlarında yaptıkları
değerlendirmeler birbirinden bağımsız ve 16 ncı madde hükümlerine göre etkili ve geçerlidir.
Memurların sicil notu sicil amirlerince takdir olunan notların aritmetik ortalamasına göre tespit edilir.
Ancak, birinci ve ikinci sicil amirlerince yapılan değerlendirmelerin memurun sicilinin olumlu veya
olumsuz olmasına tesir etmesi veya ortalama sicil notu aralarında 10 veya daha fazla fark olması
halinde varsa üçüncü sicil amirinin kanaatine müracaat edilir ve üçüncü sicil amirinin değerlendirmesi
esas alınır.

Üçüncü sicil amiri bulunmadığı takdirde ikinci sicil amirinin değerlendirmesi ile iktifa edilir.
Bir sicil amirinin bulunması halinde birinci sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.

(*1 Kasım 1989 tarih ve 20329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25.9.1989 tarih ve 89/14578
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile (e) fıkrasından sonra gelen paragraf bu şekilde
değiştirilmiştir.)

Garez veya özel maksatla memur hakkında gerçeğe aykırı değerlendirme yaptığıanlaşılan sicil
amirinin değerlendirmesi geçersiz sayılarak memur hakkında varsa diğer sicil amir veya amirlerinin
değerlendirmesine göre, yoksa o sicil döneminde son üç yılın aritmetik ortalaması esas alınarak buna
göre işlem yapılır. Gerçeğe aykırı olarak memur lehine yapıldığı anlaşılan değerlendirmelerde geçersiz
sayılır. Bu takdirde de diğer değerlendirmelere; başka değerlendirme yapılmamışsa memurun son üç
yıla ait sicil raporlarının; hakkında daha az sayıda sicil raporu doldurulmuş olanların mevcut sicil
raporlarının ortalamasına göre işlem yapılır.

Yetersiz Memurların Uyarılmaları
Madde 21-Yetersiz olarak değerlendirilmiş bulunan memurlar, bu duruma sebep olan kusur

ve noksanlarını gidermeleri için,sicil raporlarının bunların muhafazası ile görevli Makamlara en son
teslim tarihini takip eden bir ay içinde, atamaya yetkili amirlerce gizli bir yazı ile uyarılırlar.

Uyarılan Memurlerın İtiraz Hakları
Madde 22-21 inci madde uyarınca uyarılan memurlar, uyarı yazısını tebellüğ ettikleri tarihi

takip eden bir ay içinde atamaya yetkili amirlerine itirazda bulunabilirler.

Uyarı ve İtirazlara Dair Usul ve Esaslar
Madde 23-ttirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak

yapılır.

İtirazlar atamaya yetkili amirlerce veya bunların görevlendirecekleri ve itiraz edilen
değerlendirmeyi yapan sicil amirleri ile aynı veya daha üst derecede bulunan bir memur tarafından
incelenebilir. İnceleme, gereğine göre memurun özlük ve sicil dosyası ile (*Sicil not defterleri ve)
konuyla ilgili diğer belgeler tetkik edilerek tamamlanır.

İnceleme sonucuna göre atamaya yetkili amir kararını inceleme için kendisine verildiği
tarihten itibaren ilci ay içersinde ilgiliye bildirir.
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İki Defa Üst Üste Olumsuz Sicil Alanlar
Madde 24-lki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amirinin emrine

atanırlar, burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişkileri kesilerek haklarında
T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

BÖLÜM 3
Çeşitli Hükümler

Sicil Raporlarının Muhafazası tle Görevli Makamlar
Madde 25-Sicil raporları Merkezde ve gereğine göre Kurumların Bölge, İl ve İlçelerdeki

Taşra Teşkilatında, 3 üncü maddenin (d) bendinde belirtilen en üst yöneticilerin veya
görevlendirecekleri en yakın yardımcılarının nezdinde; özlük işleri görevli birimlerin başında
bulunanlar ile birden fazla olmamak üzere seçecekleri en yakın yardımcılarının; böyle bir birim yoksa
özlük işleri ile görevli memurlardan amir durumunda bulunanın sorumluluğunda muhafaza edilir.

Soruınlulular, sicil dosya veya raporlarının muhafaza edildikleri yerlerden bir süre için
çıkarılmalarını gerektiren her iş hakkında yukarıdaki yönetici veya görevlendirdikleri yardımcılarına
bilgi vermek mecburiyetindedirler.

Özlük İşleri tle Görevli Birim ve Memurların Sorumlulukları
Madde 26-Sicil raporlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Yönetmelik

hükümlerine uygun olarak doldurulması ve sicillerle ilgili bütün işlemlerin mer'i hükümlere göre
yürütülmesinden Kurumlarının özlük işleri ile görevli birimleri, böyle bir birimin bulunmaması
halinde bu işle görevlendirilen memurlar sorumludurlar.

Yukarıda sayılan birim ve görevliler kendilerine teslim edilen sicil raporlarını, bu
Yönetmelikte belirtilen en son teslim tarihlerini takip eden 15 gün içinde, sicil amirlerinin not ve
mütalaası ile yaptıkları değerlendirmeler dışında her yönüyle inceleyerek tespit ettikleri noksanlıkların
giderilmesini temin ederler.

Bu işle görevlendirilenlerin gizliliğe riayetleri, edindikleri bilgileri açıklamamaları şarttır. Bu
esaslara uymadıkları tesbit edilenler 657 sayılı Kanuna göre cezalandırılmakla beraber bir daha aynı
görevlerde çalıştırılamazlar.

Gizliliğe Riayet
Madde 27-Memurların sicilleri ile ilgili her türlü yazışma, evrak ve belgelerin şevkinde ve

sicil raporlarının muhafazasında (gizli ve kişiye Özel) işaretli zarfların kullanılması şarttır.

Sicil raporları sicil dosyalarıyla birlikte kilitli dolaplarda muhafaza edilir.

Sicil Dosyalarını İnceleyebilecek Yetkililer
Madde 28-Başbakan, Bakanlar, atamaya yetkili amirler, Valiler, Kurumların Merkez

Teşkilatının en üst yöneticileri ve Kaymakamlar, başında bulundukları teşkilatta görevli bütün
memurların sicil dosyalarını inceleyebilirler. 26 ncı maddenin 2 nci fıkra hükmü saklıdır.

Memuriyetleri Sona Erenlerin Sicil Dosyaları
Madde 29-Memurlardan;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre memurluktan çıkarılan,
b) Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşıldığı veya

memurlukları sırasında bunlardan birini kaybettiği için memuriyetine son verilen,
c) İstifa eden,
d) İstek, yaş haddi, malullük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılan veya ölenlerin,
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sicil dosyaları, özlük dosyaları ile birleştirilerek ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde muhafaza
edilir.

Vali ve Kaymakamların Sicil Amiri Oldukları Memurlar
Madde 30-Valiler; Vali yardımcıları ile Kaymakamların, İl İdare Şube Başkanlarının, İl

Merkezinde görevli genel ve özel kolluk amirlerinin birinci; İl İdare Şube Başkanlarının birinci sicil
amiri oldukları memurların ikinci ve ikinci sicil amiri oldukları memurların ise üçüncü derecede sicil
amirleridirler.

Kaymakamlar, İlçe İdare Şube Başkanları ile İlçede görevli genel ve özel kolluk amirlerinin
birinci; İlçe İdare Şube Başkanlarının birinci sicil amiri oldukları memurların ikinci ve ikinci sicil
amiri oldukları memurların ise üçüncü sicil amiridirler.

Valilerin 1 inci sicil amirleri olmaları halinde 2 nci sicil amirleri Bakanlıklarda Müsteşar veya
Bakan, bağlı veya ilgili Kuruluşlarda Müsteşar, Başkan veya Genel Müdürlerdir.

Kaymakamların 1 inci sicil amirleri olmaları halinde 2 nci sicil amiri Vali, İl İdare Şube
Başkanının 2 nci sicil amiri olması halinde ise 3 üncü sicil amiri mutlaka Vali olur.

Bölge Müdürlerinin birinci sicil amiri Bölge kuruluşunun merkezinin bulunduğu ilin Valisidir.
Bölge kuruluşuna dahil diğer illerin Valileri lüzum gördükleri takdirde Bölge Müdürleri hakkında ek
sicil raporu düzenleyerek ilgili kurum merkezine gönderebilirler. Ek sicil raporları ilgili Bölge
Müdürünün sicil notu ortalamasının teshilinde göz önünde tutulur.

Bölge Kuruluşu bulunan Kurumlar sicil amirleri yönetmeliklerini Kaymakamların İlçede,
Valilerin ise İllerin Merkezinde görevli bölge memurlarının gereğine göre birinci, ikinci veya üçüncü
derecede sicil amiri olmalarını sağlayacak şekilde düzenlemek mecburiyetindedirler.

Taşra teşkilatı 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda belirtilen esaslardan farklı olarak 27.9.1984
tarihli ve 3046 sayılı Kanun ile Özel Kanunlardaki hükümlere göre kurulmuş olan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının da yukarıdaki fıkra hükmüne uymaları mecburidir.

Valiler İl, Kaymakamlar İlçe hudutları dahilinde görevli, sicil amiri olmadıktan memurlardan
hizmette yetersiz veya başarılı gördükleri hakkında da ek sicil raporu düzenleyerek, memurun sicil
raporu nezdinde saklanan amirine gönderirler. İlgili memurun yıl sonunda sicil notu ortalamasının
tesbiti sırasında Vali veya Kaymakamca düzenlenmiş ek sicil raporundaki sicil notu da gözönünde
tutulur.

Geçici Madde 1-Bu yönetmelik hükümleri, aylıklarını 6S7 sayılı Devlet Memurları
Kanununun ek geçici maddelerine göre alan memurlar hakkında da uygulanır.

Geçici Madde 2-Bu yönetmelik kapsamına giren memurların 198S yılına ait sicil raporlarında
yeterlilikle ilgili soruların değerlendirilmesinde her pekiyi için 11, her iyi için 9, her orta için 8 ve her
zayıf için de 5, not esas alınmak suretiyle tesbit edilen toplam not 1985 yılı sicil notu sayılır.

Geçici Madde 3-Bu yönetmelikte öngörülen sicil not defterinin standartları ve şekli Devlet
Malzeme Ofisince tesbit edilerek hazırlanan örnekler kurumlara gönderilir. Kurumlar örneğine uygun
sicil not defterlerini yeterli sayıda bastırarak ilk sicil amirlerine dağıtırlar.

Geçici Madde 4-Bu yönetmelik kapsamına giren memurların 1986 yılına ait sicil raporları,
sicil not defterlerindeki kayıtlar aranmaksızın sicil amirlerinde teşekkül etmiş genel kanaat ve
düşüncelere göre düzenlenir.

Geçici Madde S-Sicil amirleri; bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihi takip eden iki ay içinde
kurumlarınca özel yönetmelikle tesbit edilir.
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Madde 31-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 32-Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

UYGULAMA

Komisyonumuza ulaşan bilgi ve belgelerden; 2000 yılından sonra Tıp fakültesinde
görev yapmakta olan Prof. Dr. Süleyman Kaplan, Prof. Dr. Osman Yeşildağ, Prof. Dr.
Mehmet Elbistan, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emirzeoğlu, Yrd. Doç. Dr. Başar Cander, Doç. Dr.
Bünyamin Şahin ve Doç. Dr. Ömer Kuru'nun, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof.Dr.Melahat Toller'in, Yapı İşleri ve Teknik Daire Eski Başkanı Recep Durmuş'un
sicillerinin olumsuz düzenlendiği, olumsuz sicil işlemlerinin tümünün mahkeme karan ile
iptal edildiği, iptal kararlarından birinin Danıştay karan ile bozulduğu anlaşılmaktadır,
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bünyamin Şahin ve Doç. Dr. Ömer Kuru'nun sicilleri
"öğretim, araştırma ve uygulama yeteneğini gösterememek" gerekçesi ile bozulurken, Prof.
Dr. Süleyman Kaplan, Prof. Dr. Osman Yeşildağ, Prof. Dr. Mehmet Elbistan, Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Emirzeoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Başar Cander'e olumsuz sicil verilmesine yukanda
bildirilen gerekçeye ilave olarak "Yükseköğretim kanununun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen
amaç ve ilkeleri gerçekleştirmedeki uyumsuzluk" gösterimleştir.

Personel sicilleri ile ilgili olarak yapılan incelemede, sicil değerlendirmesinin objektif
esaslar ve personel sicilleri ile ilgili temel ilkeler esas alınarak yapılmadığı, aksine sicil
kanaati ile maddi gerçeklerin çok büyük oranda çelişme gösterdiği anlaşılmaktadır.

1- DOÇ. DR. BÜNYAMİN ŞAHİN

Doç. Dr. Bünyamin Şahin'in 2004 yılı sicil raporu "öğretim, araştırma ve uygulama
yeteneğim gösterememek" gerekçesi ile olumsuz verilmiştir. Doç. Dr. Bünyamin Şahin
olumsuz sicil düzenlenmesi işlemi aleyhine dava açmış, olumsuz sicil işlemine dayanak
olarak bir disiplin cezası gösterilmiştir. Bu ceza Samsun idare mahkemesinin 2004/1706 sayılı
karan ile de iptal edilmiştir. Ayrıca, idarenin göstermiş kınama cezasının sicil bozmaya bir
dayanak olamayacağı idare mahkemesinin 2004/1884 esas numaralı dosyanın yürütmeyi
durdurma verilen ara kararında şu şekilde değerlendirilmiştir "dayanak olumsuz
düzenlenmesine dayanak olarak da Dr. Hüseyin Aslan'ın tezinin yabancı bir dergide
yayınlanmak üzere yayın haline getirilmiş halinde birinci isim olarak davacının isminin yazılı
olması eylemi ve bu eylem nedeniyle verilen kınama cezası gösterilmiş ise de, sök konusu
eylemin 2004 yılı sicil raporuna dayanak olamayacağı, kaldı ki, bu eylemin sicil raporunda
yer verilen özelliklerin tamamının "zayıf olarak değerlendirilmesine dayanak alınabilecek
boyutta bir eylem olmadığı kuşkusuzdur. Davacının anılan eylemi dışında sicil amirinin
olumsuz kanaatlerini doğrulayan herhangi bir belge eklenmeyen olumsuz sicil işleminin
objektif kriterlere göre düzenlenmediği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka
uyarlık bulunmamıştır.". Samsun idare mahkemesi Doç. Dr. Bünyamin Şahin'in sicil
bozulması işlemini 2005/919 sayılı karan ile iptal edilmiştir.

Doç. Dr. Bünyamin Şahin, olumsuz sicilin gerekçesi sayılan"öğretim, araştırma ve
uygulama yeteneğini gösterememek" iddialarının aksine Doç. Dr. Bünyamin Şahin, 2004 sicil
dönemi içerisinde göstermiş olduğu bilimsel faaliyetleri ve eğitim-öğretime katkısı ile
üniversitenin en başarılı öğretim üyesidir.

1. Doç.Dr.Bünyamin Şahin Doçent Unvanını 2004 Yılında Kazanmıştır: Mayıs
2003 Döneminde Doçentlik Sınavı için Üniversitelerarası Kurula başvurmasından sonra
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oluşturulan S kişilik jüri OV BİRLİĞİ ile bilimsel eserlerinin Doçentlik için yeterli olduğuna
karar vermiştir. Haziran 2004'te girmiş olduğu sözlü sınavında bilgi birikiminin yeterli olduğu
tespit edilmiş ve oy birliği ile başarı olduğuma karar verilmesi neticesinde Doçent unvanını
almıştır.

2. 2004 sicil döneminde Tıp Fakültesi Dönem Il'de en çok ders veren öğretim
Üyesidir: Ekli grafikte de görüleceği üzere Anabilim Dalımdaki öğretim üyeleri içerisinde
Dönem II'ye verdiği 19 saatlik teorik ders ile en çok ders vermiş olan öğretim üyesidir

Sicil Dönemini İçinde Verdiği Tıp Fakültesi Dil Dersleri

Cem Kopuz SaABlgiç Ntıalfcten

ftof. Dr. Doç. Dr.

Brirzeoğlu | ÇStçbğlu

Yrd. Doç. Dr.

3. 2003-2004 öğretim yılının her iki döneminde de şehir dışı okullarda ders
vermek üzere görevlendirilen tek öğretim üyesidir: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından 2003-2004 öğretim yılının ilk yarı yılında Sinop Sağlık Yüksekokulu,
ikinci yarıyılında ise Amasya Sağlık Yüksekokulunda Anatomi derslerini vermek üzere
görevlendirilmiştir. Her iki ilde de görevini başarı ile tamamlamıştır. Grafikte görüleceği
üzere Anabilim Dalında şehir dışında ders vermek üzere en çok görevlendirilen öğretim
üyesidir.
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Sicil Dönemini İçinde Şehir Dışı Görevlendirmeler

—ı

CemKopuz Sait Bilgiç

R-of. Dr.

Nihal İçlen ; Ahmet Uzun; Mehmet | Engin • Ayşiı Kale
Çftçioglu !

Yrd. Doç. Dr.

Mete Edlzer

5. 2003-2004 öğretim yılında Dönem II sınavlannda en çok görevlendirilen öğretim
üyesidir: Ekli grafikte de görüleceği fizere istisnasız olarak Tıp Fakültesi 2. sınıf ara
sınavları ve dönem sonu sınavlarının tamamında toplam 8 defa Dr. Şahin'e görev
verilmiştir. Bu özelliğiyle de Anabilim Dalındaki sınav görevlendirmelerinde birinci
durumdadır.

Sicil Dönemini İçinde Sınav Görevlendirmeleri

I•I••
Şahin

Doç. Dr.

1

Cem Kopuz

2

Iü
Sait Bilgiç ; Nfrıal iftarı

R-of. Dr.

7

I
BCÜB1
Bp

. ü
Ahmet Uzun

Doç. Dr.

1

_HL
Mehmet

Bnrzeofllu

6

iI
2 Wm

Engin ; Ayşin Kale
Ciftçioğlu |

Yrd. Doç. Dr.

2

Ü
ü

Mete & iz et

6. 2003-2004 öğretim yılında en çok eğitim kursuna katılan öğretim üyesidir: Sicil
dönemini içeren süre boyunca Erişkin Eğitimi, ölçme Değerlendirme ve Probleme Dayalı
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Öğretim Kursları olmak Özere toplam üç kursa katılmıştır. Bu özelliğiyle anabilim
dalmda eSitim kurslanna en çok katılan öğretim üyelerinden birisidir.

Sicil Dönemini İçinde Katıldığı Eğitim Kursları

BOnyvrin Şiftin

Ooç.Or.

7. 2003-2004 öğretim yılında en çok uluslar arası makale yayınlayan öğretim üyesidir:
Yurtdışında yayınlanan bir çalışmayı uluslar arası makale olarak kabul edebilmek için
makalenin yayınlandığı derginin YÖK tarafından resmen tanınan indeks olan Science
Citation Index (SCI) tarafından taranması gerekmektedir. Bu bağlamda sicil dönemini
kapsayan sürede Or. Şahin'in yayınlattığı 8 makalem SCI tarafından taranan dergilerde
yayınlanmış özgUn makalelerdir. Bu özelliğiyle Anabilim Dabnda en çok uluslararası
yayın yapan öğretim üyesi olduğu ekli grafikte görülecektir. Aynı dönemde Rektör ve
Dekan l'er tane yayın yapabilmiş. Anabilim Dalı Başkanı ise hiçbir yayın
çıkaramamıştır.

Sicil Dönemini İçinde Yurtdışı Yayın (SCI) Sayısı
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8. Sicil Döneminde Üniversitenin Verdiği Bilimsel Yayın Teşvik ÖdülUnü
Kazanmıştır: Doç. Dr. Bünyamin Şahin'e olumsuz sicil verilen döneminde yapmış olduğu
yurtdışı yayınlarından dolayı, Üniversite Yurtdışı Bilimsel Yayınlan izleme ve
Değerlendirme Komisyonunca 311 Milyon TL verilerek ödüllendirilmiştir.

9. En Çok Ulusal Kurs düzenleyen ve Sempozyumlara Katılan öğretim Üyesidir: Doç.
Dr. Bttnyamin Şahin, sadece sicil dönemi içerisinde Ağustos 2003'te Hacettepe
Üniversitesi, Şubat 2003'te ise Ege Üniversitesi işbirliği ile Ankara ve İzmir'de kurslar
dttzenlemiştir. Düzenlediği ülke çapındaki bu kurslara yüzlerce bilim adamı katılmış ve
Dr. Şahin'den araştırma teknikleri üzerine dersler almışlardır. Bu özelliğiyle sadece
Üniversite çapında bilime katkı yapan bir öğretim üyesi değil aynı zamanda ülke çapında
bilimin ilerlemesine öncülük eden bir öğretim üyesidir.

Sicil Dönemini İçinde Verdiği Kurslar, Konferans-Sempozyunlar

Cem Kopuz SaitBJglç I Mhal İçten Ahmet Uzun

Prof. Dr. Doç. Dr.

hfehmet
Errirzeoğlu

Bıgin
Çiftçioglu

Ayşin Kale Mete fite: er

Yrd. Doç. Dr.

Dolayısı ile, Doç.Dr.Bünyamin Şahin hakkında "Öğretim, araştırma ve uygulama
yeteneğini gösterememek" iddiası ile düzenlenen olumsuz sicilin, objektif dayanaktan
yoksun bulunduğu anlaşılmaktadır.

Dayanak gösterilen disiplin cezası ile sucul raporları konu itibariyle
örtflşmemekte olup, kaldı ki dayanak disiplin cezası mahkeme kararı ile iptal edilmiştir.

2004 sicil döneminde sadece 1 yayın yapmış olan rektör ve dekanın, anabilimdah
başkanının bir tek uluslar arası yayın bile yapmadığı bir anabilimdalının 8 yurt dışı
yayın yapmış öğretim üyesinin 2004 yılı sicilini olumsuz düzenlemeleri dikkat
çekmektedir.

2- PROF. DR. SÜLEYMAN KAPLAN

Prof. Dr. Süleyman Kaplan'a olumsuz sicil verme işlemi Samsun idare Mahkemesi
tarafından (2004/1886 Esas) "sicil amirlerinin olumsuz kanaatlerini doğrulayan herhangi bir
belge eklenmeyen olumsuz sicil işleminin objektif kriterlere göre düzenlenmediği sonucuna
ulaşılması" gerekçe gösterilerek iptal edilmiştir. Prof. Dr. Süleyman Kaplan, mahkemeye
sunduğu belgelerde sicil bozma işlemine dayanak gösterilen "Öğretim, araştırma ve uygulama
yeteneğini gösterememek" iddialarının aksine, sicil dönemi içerisinde göstermiş olduğu
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bilimsel faaliyetleri ve eğitim-öğretime katkısı ile üniversitenin en başarılı öğretim üyesidir.
Aşağıdaki örnekler ve grafik izahlarda görüleceği üzere, Prof. Dr. Süleyman Kaplan'ın
göstermiş olduğu basanlar anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Nusret Çiftçi, Anabilim Dalı öğretim
üyesi Prof. Dr. Adnan Korkmaz, Dekan Prof. Dr. Fulya Tanyeri ve Rektör Prof. Dr. Ferit
Bernay'dan kıyas yapılamayacak kadar ileridedir. Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalındaki
çalışmaları ve başarılan ile dikkati çeken diğer öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersan Odacı'nın ise
2003 yılında görevine son verilmiş alması, bilimsel aktivitenin ve performansın idari kararlara
etkisinin bulunmadığı göstermektedir. Prof. Dr. Süleyman Kaplan'ın sicil bozulması döneminde
göstermiş olduğu basanlar aşağıda grafiklerle anlatılmıştır.

1. 2004 Yılında Almanya Hükümet Bursu Kazanmıştır: Prof. Dr. Süleyman Kaplan
2004 yılında Alman hükümeti tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) emrine verilen bir araştırma bursuna "Şizofreniklerin entorhinal korteksinin
hücre mimarisindeki değişikliklerinin üç boyutlu niceliksel analizi" konulu bir araştırma projesi
ile başvurmuş, araştırma projesi TÜBİTAK ve Alman Hükümetinin ilgili birimleri tarafından
değerlendirildikten sonra toplam üç ay olmak üzere ayda 1500 Euro burs ve gidiş-dönüş uçak
bileti ile desteklenmeye değer bulunmuştur. Dr. Kaplan, araştırma projesini gerçekleştirmek
için özellikle öğretimin olmadığı yaz aylarını (Haziran-Eylül) tercih etmiş, yurtdışında proje
çalışmalanm gerçekleştirmek için Tıp Fakültesi Dekanlığına yaptığı izin başvurusu yaklaşık
iki aylık bir yazışma sonunda fakülte yönetim kurulunda değerlendirmeye dahi alınmamış,
işlemlerin süresi geçtiğinden, üniversiteyi hiçbir mali yük getirmeyecek ciddi bir araştırma
bursu kaybedilmiştir.

Ülkemizin saygın kurumlarından olan TÜBiTAK'ın çok titiz inceleme
basamaklarından geçerek desteklenmeye değer görülen araştırma proje sayısı Türkiye
genelinde çok az sayıda olmakla birlikte Ondokuz Mayıs üniversitesinde özellikle Tıp
Fakültesinde yok denecek sayıdadır. Yurtdışında gerçekleştirmek istediği araştırma projesinin
engellenmesi yalnızca Prof. Dr. Süleyman Kaplan'ı zarar vermemiş, aynı zamanda
Almanya'daki çahşmalan esnasında yeni bir tekniğin öğrenilmesi ve bunun yurt içinde
düzenlenecek kurslar ile ülke bilim insanlarına öğretilmesi de engellenmiştir.

2. Tıp ve Diş Hekimliği fakültesine en çok ders veren öğretim üyesidir: Ekli
grafiklerde de görüleceği üzere Anabilim Dalımdaki öğretim üyeleri içerisinde öğrencilere en
cok ders vermiş olan öğretim üyesidir.
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Sicil Dönemi İçinde Verdiği Tıp Fakültesi Dil Dersleri

Sicil Dönemi İçinde Diş Hekimliği Fakültesi Dönem II Verdiği Dersler

3. 2003-2004 öğretim yılının her iki döneminde de şehir dışı okullarda ders
vermek üzere görevlendirilmiştir: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından
eğitimde gösterdiği basanları nedeniyle 2003-2004 öğretim yılının ilk yan yılında Sinop
Sağlık Yüksekokulunda Histoloji ve Embriyoloji derslerini vermek üzere görevlendirilmiştir.
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Sicil Dönemi İçinde Şehir Dışında Ders Vermek için Görevlendirme

2 ^

1 • —

Süleyman Kaplan

Ftof. Dr.

Nusret Çiftçi Adnan Korlffnaz

R-of. Dr.

Ersan Odacı

Yrd. Doç. Dr.

4. 2003-2004 öğretim yılında üç adet eğitim kursuna katılmıştır: Sicil dönemini
içeren süre boyunca Erişkin Eğitimi, ölçme Değerlendirme ve Probleme Dayalı öğretim
Kursları olmak üzere toplam üç kursa katılmıştır.

5. 2003-2004 öğretim yılında en çok uluslar arası makale yayınlayan öğretim
üyelerinden biridir: Akademisyenin yapması gereken en önemli görevlerinden biri de
uluslararası bilim toplumunda kabul görmüş yani "Science Citation Index" (SCI)
tarafından taranan dergilerde yayın yapmaktır. Sağlık Bilimlerinde Doçentlik Sınavına
başvurabilmek için gerekli olan şartlardan biri de SCI tarafından taranan dergilerde
yayınlanmış en az üç tane makaleye sahip olmaktır. Prof. Dr. Süleyman Kaplan olumsuz
sicil verilen dönemde SCI tarafından taranan dergilerde biri editöre mektup, 10'u özgün
olmak üzere toplam 11 tane yurtdışı makale ve bir tane de yurtiçi makale yayınlatmıştır.
Dr. Kaplan 2004 yılında yapmış olduğum yayınlar ile üniversite öğretim üyeleri
arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Hakkında olumsuz sicil veren birinci sicil amiri
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fulya Tanyeri ve 2.sicil amiri sayın Rektör Prof. Dr.
Ferit Bernay, makale sayısı ve niteliği bakımından mevcut şartlarda doçentlik sınavına
bile başvuracak nitelikte yayma sahip değildirler. Dr. Kaplan'a olumsuz sicil verilen
yılda yapmış olduğu yayınlanılın sayısı, Dekan Tanyeri'nin tüm akademik yaşamı
boyunca yapmış olduğu ve SCI tarafından taranan yayınlarının beş katıdır. Ekli
grafikte görüleceği gibi sicili olumsuz verilmeyen ve aynı anabilim dalında çalışmakta
olan Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nusret Çiftçi'nin sicil dönemi içerisinde hiçbir
yayını görülmemektedir.
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Sicil DOneni İçinde Yurtdışı Yayın (SCI Tarafından Taranan Oergierde) Sayeı

Prof. Dr. Süleyman Kaplan, toplan yurtdışı yayın sayısında da birinci ve ikinci
sicil amirleri olan Rektör ve Dekandan çok daha fazla yayına sahiptir.

Toplam Yurtdışı Yayın Sayısı (SCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlananlar)

: Süleyman Kaplan Fer» Bernay j Fulya Tanyeri

Prof. Dr. RektOr Prof. Dr i Dekan Prof. Dr.

MraretÇStçi j Adnan Korkmaz

Prof. Dr. Yrd. Doç. Dr.

6. Üniversite Yayın Teşvik ödülü Vermiştir: Prof. Dr. Süleyman Kaplan'a olumsuz
sicil verilen döneminde yapmış olduğu yurtdışı yayınlanndan dolayı, Üniversite Yurtdışı
Bilimsel Yayınlan İzleme ve Değerlendirme Komisyonunca para ödülü verilmiştir.

7. En Çok Ulusal Kurs düzenleyen öğretim Üyesidir: Prof. Dr. Süleyman Kaplan
Ülkemizde bilimsel araştırma tekniklerin akademisyenlere öğretilmesi amacıyla
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kurulmuş olan Stereoloji Derneğinin başkanıdır, sadece sicil dönemi içerisinde olmak
üzere Ağustos 2003'te Hacettepe Üniversitesi, Şubat 2003'te ise Ege Üniversitesi işbirliği
ile Ankara ve İzmir'de kurslar düzenlemiştir. Düzenlediği ülke çapındaki bu kurslara
yüzlerce bilim adamı katılmış ve Dr. Kaplan'dan araştırma teknikleri üzerine dersler
almışlardır. Bu özelliğiyle sadece üniversite çapında bilime katkı yapan bir öğretim
üyesi değil aynı zamanda ülke çapında bilimin ilerlemesine öncülük eden bir öğretim
üyesidir.

Sicil Dönemi İçinde Verdiği Kurs Sayısı

2•
Süleyman Kaplan

Prof. Cr.

0

Mısret Çiftçi
1

Prof. Dr.

0

Adnan Korkmaz

2

11
Ersan Odacı

Yrd. Doç. Dr.

8. Ulusal düzeyde tez ve bilimsel çalışmalara yön vermek: Ülkemizin değişik
üniversitelerinin değişik anabilim dallarında yapılan bir çok teze bilimsel destek
Sağlamıştır. Dr. Kaplan tarafından bilimsel destek sağlanan Doktora ve Uzmanlık
tezlerinin sayısı 2004 sicil dönemi için toplam 5 adet iken, aynı anabilim dalındaki diğer
öğretim üyelerinin tez faaliyetleri bulunmamaktadır.
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Sicil Döneminde Temel Katkı Yapılan Uzmanlık ve Doktora Tez Sayısı

Süleyman Kaplan

Frof. Dr.

Nusret Çiftçi Adnan Korkmaz

Rof. Dr.

Dr.Süleyman Kaplan hakkında düzenlenen olumsuz sicil raporunun objektif esaslara
göre düzenlenmediği, sicil ile ilgili temel ilkelerin ihlal edilmiş olduğu görülmektedir.
Özellikle de sicil dönemi içinde hiç yurt dışı yayın yapmamış öğretim üyelerinin sicilleri
olumlu düzenlenirken, birinci sicil amiri olan dekanın tüm akademik hayatı boyunca yapmış
olduğu yurt dışı yayınların beş katından daha fazla ayını sadece bir sicil dönemine sığdıran
öğretim üyesinin sicili olumsuz düzenlemesi dikkat çekicidir.

3- PROF. DR. OSMAN YEŞİLDAĞ

2004 yılı sicili olumsuz düzenlenen öğretim üyelerinden biri de Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman Yeşildağ'dır. Dr. Yeşildağ,
bilimsel basanları ve sahip olduğu mesleki yeterlik diplomaları ile ülkemizin en önde gelen
kardiyologlarından birisidir. Sicilinin olumsuz verildiği dönemde 5 yıllık Profesör olup Dr.
Osman Yeşildağ hem dahiliye hem de kardiyoloji olmak üzere iki ihtisasa sahip bir öğretim
üyesidir. 1994 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde sınavlara girerek almış olduğu ECFMG
belgesi Dr. Yeşildağ'a Amerika Birleşik Devletlerinde Öğretim üyeliği ve doktorluk yapma
hakkı kazanmıştır. Doçentlik yabancı dil sınavında hem İngilizce ve Fransızca olmak üzere
iki dilden başanlı olmuş, aynca, Kamu Personeli Dil Sınavında başanlı olarak hem İngilizce
hem de Fransızcadan olmak üzere toplam iki dildin yabancı dil tazminatı almaktadır. Prof. Dr.
Osman Yeşildağ bozuk sicil dönemi olan 2004 yılında Avrupa kardiyoloji derneği tarafından
aranan yeterlilik şartlarını sağladığı için European Cardiologıst yani Avrupa kardiyologu
unvanını almıştır.

Prof. Dr. Osman Yeşildağ'a olumsuz sicil verme işlemi Samsun İdare Mahkemesinin
2005/431 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

4- PROF.DR.MEHMET ELBİSTAN

Prof.Dr.Mehmet Elbistan'ın 2004 yılı sicili "Yükseköğretim kanununun 4. ve S.
maddelerinde belirtilen amaç ve ilkeleri gerçekleştirmedeki uyumsuzluk" gerekçesi ile
olumsuz düzenlenmiş ve Samsun İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.
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5- PROF DR. MELAHAT TOLLER

Prof.Dr.Melahat Toller'in sicili olumsuz düzenlenmiş, olumsuz sicil işlemi idare
Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, iptal kararı Danıştay kararı ile bozulmuştur.

6- DOÇ.DR.ÖMER KURU

Doç.Dr.Ömer Kuru'nun 2004 yılı sicili "öğretim, araştırma ve uygulama yeteneğini
gösterememek" gerekçesi ile olumsuz düzenlenmiş ve Samsun İdare Mahkemesi tarafından
iptal edilmiştir. Dr.Ömer Kuru'nun sicil raporunun olumsuz düzenlenmesine 1.sicil Amiri
tarafından, kendisine karşı tazminat davası açması gerekçe gösterilmiştir. Kamusal yetkilerin,
özel amaçlı kullanıldığının ve keyfi davramldığın tipik örneklerinden biri de bu uygulamadır.

7- YRD.DOÇ.DR.MEHMET EMİRZEOĞLU

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emirzeoğlu'nun 2004 yılı sicili "Yükseköğretim kanununun 4.
ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkeleri gerçekleştirmedeki uyumsuzluk" gerekçesi ile
olumsuz düzenlenmiş ve Samsun İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.
Dr.EmirzeoğIu,raporun diğer kısımlarında da anlatıldığı üzere bir birini izleyen sistematik
hukuka aykırı uygulamalara maruz kalmış, hakkında görev yeri değiştirme, disiplin cezası ve
göreve son verme işlemleri yargı kararlan ile iptal edilmiştir.

8- YRD.DOÇ.DR. BAŞAR CANDER

Yrd.Doç.Dr.Başar Cander'in 2004 yılı sicili "Yükseköğretim kanununun 4. ve 5.
maddelerinde belirtilen amaç ve ilkeleri gerçekleştirmedeki uyumsuzluk" gerekçesi ile
olumsuz düzenlenmiş ve Samsun İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Dr.Cander, bir
birini izleyen sistematik hukuka aykırı uygulamalara manız kalmış, jüri raporlannın ve
fakülte yönetim kurulunun kararının olumlu olmasına rağmen rektör tarafından ataması
yapılmamış, bu işlem aleyhine açtığı davayı kazanmak suretiyle mahkeme karan ile görevine
başlamış bir öğretim üyesidir. Hakkında yürütülen bir çok haksız uygulama nedeniyle
üniversiteden ayrılmıştır.

9- RECEP DURMUŞ

Yapı işleri ve Teknik Daire Eski Başkam İnşaat ve Çevre Yüksek Mühendisi Recep
Durmuş'un sicili olumsuz düzenlenmiş, olumsuz sicil işlemi Samsun idare Mahkemesi karan
ile iptal edilmiştir.

DEĞERLENDİRME

Sicil raporlarının düzenlenmesinde objektif ölçülere bağlı kalınmadığı, bir kışı öğretim
elemanı üzerinde yoğunlaştığı anlaşılan psikoljik tacizin bir aracı olarak kullanıldığı, sicil
bozma gerekçelerinde hiçbir makul neden dayanılmadığı anlaşılmaktadır.
Memurların sicillerinin özel amaçlı olarak doldurulmasından dolayı mali ve cezai sorumluk
doğacağı sicil mevzuatında açık olarak düzenlenmiştir.

Görev yaptığı anabilimdahnda en fazla bilimsel yayın yapan personelin, bilisel
yetersizlik gerekçesi ile sicilinin bozulması bir idari hata olarak değerlendirilemez.

Memurlann tüm temel özlük haklarının yanında, sicil gibi mesleki geleceğini de etkileyecek
işlemlerin kamu görevinin gerektirdiği özen ve adalet ölçüleri içinde düzenlenmesi
gerekirken, özel amaçla hareket edildiği anlaşılmaktadır.
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XIX. EK DERS GÖREVLENDİRMELERİ VE EK DERS ÜCRETLERİ

Mevzuat

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Ek Ders Ücreti" başlıklı 11 inci
maddesinde; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık
okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim
elamanlarına görev unvanlarına göre Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yükseköğretim
Kurulu tarafından belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders
ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla en çok yirmi
saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödeneceği, ders
yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetlerin
dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu Kanunun "Oylama" başlıklı 61 inci maddesinde; bu Kanunda sözü geçen
jüri ve kurullarda, her üyenin oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevli olduğu,
çekimser oy kullanılamayacağı; Yükseköğretim Kurulu dışında yer alan kurulların toplantı
nisabının kurul üye tamsayısının yandan fazlası olduğu; bütün kurullarda kararların toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınacağı hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemede jüri ve
kurulların toplanması için belirli toplantı ve karar yeter sayılan arandığına göre, bu Kanunla
düzenlenen kurulların toplanarak karar almasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesine göre; öğretim
elemanlarının ek ders ücreti ödemeleri, ödeme evrakına (Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile
Emri) bağlanan "Yüksek Öğretim Ek ders Ücret çizelgesi" ne göre yapılmaktadır. Bu belgede,
öğretim elemanlarının ilgili ay itibariyle hangi tarihlerde kaç saat derse girdikleri ve bunun
karşılığında aldıkları ek ders ücretlerine ait bilgiler yer almaktadır.

Üniversitelerde, öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödenmesine esas teşkil eden
"Yüksek Öğretim Ek Ders Ücret Çizelgesi", kendilerine ek ders ücreti ödenecek olan öğretim
elemanlarının her biri için ayn ayn düzenlenen "Aylık Ek Ders Bildirimi" formlarına göre
hazırlanmaktadır. Bu formlar, kendisine ek ders ücreti ödenecek olan öğretim elemanı, Ana
Bilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı ve Fakülte Dekanı'nca (ya da Enstitü Müdürü veya
Yüksekokul Müdürü) ortaklaşa olarak hazırlanıp imzalanmaktadır. Dolayısıyla, bu formların
içerdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğu dört ayn kişinin imzasıyla tasdik olunmaktadır.
Resmi evrak niteliğindeki bu belgede (Aylık Ek Ders Bildirimi formu), öğretim elemanının
ilgili ayda kaç saat derse girdiği tarihleri itibariyle belirtilmektedir. Aynca, yine aynı öğretim
elemanının her hangi bir sebeple (izin, geçici görev, rapor, tedavi izni sb.) girmediği dersler
de tarihleri itibariyle bu formda yer almaktadır

I. Giriş

Ondokuzmayıs Üniversitesinin ders programlarının yapılmasında ve yürütülmesinde,
yükseköğretimin amaç ve ilkeleri ile ilgili mevzuatın öngördüğü usuller ihlal edilmiş, ders
programı yönetici grup için bir kaynak dağıtımı aracına dönüştürülmüştür.

Profesörler, Doçentler, Yrd Doçentler ve uzun yıllar hizmet vermiş öğretim
görevlilerinin okuttuğu derslere dışandan orta öğretim ve ilköğretim öğretmenleri, yeni
mezun yüksek lisans öğrencileri veya çeşitli kurumlardan eğitim-öğretim formasyonu
olmayan kişilerin görevlendirildiği, böylece bir kısım öğretim elemanının cezalandırıldığı ve
eğitim-öğretim kalitesinin düştüğü göze çarpmaktadır. (Bölüm II)
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Aynca, derslerin programlanmasında ve yürütülmesinde fakülte yönetim kurulu
kararları ve mahkeme kararlarına uyulmadığı görülmektedir. (Bölüm III)

Üniversitenin çeşitli fakülte ve yüksek okullarında, ilgili alanlarda yaklaşık 80
civarında doktorasını tamamlamış araştırma görevlisi bulunurken ve bunlann işine peyderpey
son verilirken, yani alanlarında uzmanlaşmış bu elemanlar öğretim görevlisi veya yardımcı
doçent olarak değerlendirilmezken, onların alanlarmdaki derslerin dışarıdan uzman olmayan
kişilere verdirildiği veya Bölümde bu alanda çalışmayan öğretim üyelerine verdirilmeye
zorlanıldığı görülmektedir.

Bütün bunların sonucunda, OMÜ nün çeşitli fakülte ve yüksek okullarından mezun
olan öğrencilerin kalitesinin düştüğü KPSS ve LES gibi genel sınavların sonuçlarından
anlaşılmaktadır (Tablo .1 ).

Tablo. 1:2005 yılı KPSS sınavı üniversiteler başarı sıralaması
Fen Bilgisi Öğretmenliği alanı
Genel yetenek
Genel kültür

Eğitim bilimleri

Matematik Öğretmenliği alanı
Genel yetenek
Genel kültür
Eğitim bilimleri

Toplam üniversite sayısı
27
27
17

22
23
23

OMÜ'nün sırası

24
16
24

16
19
17

Ayrıca yapılan incelemelerde, özellikle yönetici konumda olan bazı öğretim
üyelerinin,
1. İzinli, raporlu ve görevli olduktan tarihlerde ek ders ücreti aldıkları, haksız kazanç

edindikleri ve kamu zararının oluştuğu(Bölüm IV),
2. Samsundaki fakülte ve yüksekokullarda görevli oldukları halde Samsun dışındaki il ve

ilçelerdeki fakülte ve yüksekokullann yönetim kurullarında görevli bulunan öğretim
üyelerinin, ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurullanrun toplantı tarih ve saatleri ile
ders saatlerinin çakıştığı, yani öğretim elemanlarının aynı anda bir birinden kilometrelerce
uzakta iki ayn yerde aynı anda görev yapmış gibi göründüğü anlaşılmaktadır. (Bölüm IV),

3. Bazı yöneticilerin fakülte yönetim kurulları, üniversite senatosu, üniversite yönetim
kurulu toplantı saatlerinde derse girmiş gibi ek ders ücreti aldıkları belirlenmiştir. (Bölüm
IV).

II. Dersler tçin Yapılan Görevlendirmelerde Eğih'm-Öğretim Kalitesi Dikkate
Alınmamıştır

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bazı yüksek okul ve fakültelerinde dersleri vermek
için kadrolu öğretim elemanlannın görevlendirilmesinde ve dışarıdan ders saati ücreti
karşılığında yapılan görevlendirmelerde ilgili alanda uzmanlık dikkate alınmayarak eğithn-
öğretimde kalite ve kamu yaran dikkate alınmamıştır.

a. Bafra Meslek Yüksek Okulu

Bafra Meslek Yüksek Okulunda, Prof. Dr. Kudret Kevseroğlu müdürlük görevini
bırakıncaya kadar geçen dönemde dersler kadroları Ziraat Fakültesi ve Fen Edebiyat
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Fakültesinde bulunan ve aşağıdaki tabloda bir örneği verilen öğretim üyeleri (Prof.,Doç, ve
Yrd.Doç) tarafından (Tablo I ve 2) verilirken, 2003-2004 öğretim yılı kış yarıyılından itibaren
(Prof. Dr. Kudret KEVSEROĞLU'nun görevinin sona ermesinden itibaren) bu dersler Bafra
ilçesinde akademik kariyeri olmayan orta öğretim öğretmenleri ve diğer uzman olmayan
kişilere (Tablo 3 ve 4) verdirilmiştir. 2002 - 2003 yılı yaz yarıyılında öğretim üyeleri dersleri
yürütürken, 2003 - 2004 kış yarıyılında derslerin büyük çoğunluğu dışarıdan getirilen
görevlilere verdirilmiş, böylece eğitimin kalitesi düşürülmüştür.

Tablo 1. Bafra Meslek Yüksek Okulu 04.09.2001 Ekdersler Banka Listesi 15-30

Ücret Alan Öğretim Üyesinin Adı, Soyadı

Prof.Dr.KUDRET KEVSEROĞLU

Prof.Dr.OSMAN ECEVİT

Doç.Dr. AHMET BULUT

Doç.Dr. CELAL TUNCER

Doç.Dr. İBRAHİM AYDIN

Yrd.Doç.Dr.SEZGlN UZUN

Yrd.Doç.Dr A. KEMAL AYAN

Yrd.Doç.Dr BÜNYAMİN KARABULUT

Yrd.Doç.Dr E. SAİT KURTAR

Yrd.Doç.Dr HAKAN AVCI

Yrd.Doç.Dr NECDET ÇAMAŞ

MUSTAFA ÇETİN(Bilgi İşlem Daire Başkanı)

YÜKSEL KARAMAN(BMYO Öğretim Görevlisi)

Toplam

ödenen Ücret (1000 TL)
143.560

89.730

59.840

59.840

44.890

89.770

83.770

47.870

38.160

23.940

59.830

57.410

101.710

900.320

Tablo 2. Bafra Meslek Yüksek Okulu 01.04.2003 Ek Ders Banka Listesi 11-14

Unvanı

Prof. Dr.

Prof. Dr.

Doç.Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

Dr.

Ydr. Doç.Dr.

Adı Soyadı

AHMET KORKMAZ

ZEKİ ACAR

SEZGİN UZUN

TOHİT GÜNEŞ

A.KEMAL AYAN

E.SAİT KURTAR

NECDET CAMAŞ

H. MURAT AKSOY

İBRAHİM BAYKAL

MUSTAFA ÇETÎN(Bilgi İşlem Daire Başkanı)

YÜKSEL KARAMANCBMYO öğretim Görevlisi)

Toplam

Ödenen Ücret 1000 TL

173.100

103.900

288.650

173.300

196.650

358.500

277.550

27.600

156.500

73.700

133.450

1.962.900

Tablo 3. Bafra Meslek Yüksek Okulu Kasım 2003 Banka Listesi 2. Öğretim

Adı Soyadı

Orhan BÜLBÜL

Tahakkuk Eden 1000 TL

561.600

Ele Gecen 1000 TL

474.050
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Cengiz RIfat AYDIN

SadDcDANKAZ

Selim AKSAR

Yusuf Ziya BAŞGÜL

Mahmut YILMAZ

ömür KOÇ

AltanKIR

Hidayet YALÇINTEKİN

Osman YAZICI

YusufATASEVEN

Şükrü KARACA

Taner COŞKUNSOY

Musa YILDIRIM

Nilay GÜVEN

Suna KIRCA

Okan BARAN

Erol SÖYLEMEZ

Cengizhan ÜNAL

özlem KÖYMEN

Süleyman Murat KOL

Mehmet ŞANVER

Hasan DOKGÖZ

Cengiz SAKA

Emrah YÜKSEL

İsmet YÜKSEL

Ahmet TATLI

Cemil UMAR

Faruk SARIDERE

Murat MOLLAOĞLU

Toplam

315.900

421.200

421.200

421.200

421.200

210.600

315.900

315.900

526.500

210.600

315.900

421.200

210.600

280.800

280.800

210.600

421.200

315.900

210.600

157.950

140.400

70.200

140.400

140.400

157.950

70.200

35.100

70.200

70.200

7.862.400

2004 yılı dökümü gönderilmemi;

2005 yılı kurum içi gönderilmemiş

266.700

355.550

355.550

355550

355.550

177.800

266.700

266.700

444.400

177.800

266.700

355.550

177.800

237.050

237.050

177.800

355.550

266.700

177.800

133.400

118.550

59.300

118.550

118.550

133.400

59.300

29.650

59.300

59.300

6.637.650

Tablo 4. Bafra Meslek Yüksek Okulu Mart 2005 Banka Listesi 2. Öğretim
Adı Soyadı

Orhan BÜLBÜL

Cengiz Rıfat AYDİN

Sadık DANKAZ

Selim AKSAR

Mahmut YILMAZ

YusufATASEVEN

Ele Gecen 1000 TL

554,52

277,26

623,83

623,83

277,26

693,15
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AltantOR

ömür KOÇ

Musa YILDIRIM

Hidayet YALÇ1NTEKİN

Şükrü KARACA

Taner COŞKUNSOY

Erol SÖYLEMEZ

Okan BARAN

Suna KIRCA

Nilay GÜVEN

Ahmet TATLI

Faruk SARIDERE

Hasan DOKGÖZ

Cengiz SAKA

Murat MOLLAOĞLU

Emrah YÜKSEL

Özgür EKEN

Koray TEMEL

TOPLAM

277,26

554,52

623,83

519,86

519,86

311,92

277,26

259,94

346,57

277,26

277,26

277,26

138,64

311,92

259,94

346,57

346,57

259,94

9236,23

b. Bazı Fakülte ve Yüksekokullarda Ek Den Ücreti Karşılığı Yapılan
Görevlendirmeler

Özellikle üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında ders görevlendirmeleri ve
eğitimi yürüten elemanlar oldukça ilgi çekicidir. Üniversite eğitiminin bir akademik birikim
olduğu dikkate alınmadan hiçbir yüksek lisans ve doktora derecesi bulunmayan, hatta bazı
durumlarda iş deneyimine de sahip olmayan kişiler derslere girmektedirler, öyle ki bazı
yüksekokullarda bir yarıyıla tümüyle öğretmenler girmekte, öğrencilerin üniversitede mi,
yoksa lisede mi okudukları tartışılır hale gelmektedir. Bu uygulamalara bazı çarpıcı örnekler
aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.

1-SİNOP M.Y.O.

Sinop Meslek Yüksek Okulunda 2004-2005 bahar yarıyılı Nisan ayı ikinci öğretim
derslerine giren öğretim elemanları incelendiğinde 39 öğretim elemanından yirmi dokuzunun
(29) öğretmen, birinin defterdarlık görevlisi, birinin vergi dairesi çalışanı olduğu, geriye kalan
sekizinin ise öğretim üyesi ya da öğretim görevlisi olduğu anlaşılmıştır. Kurum personelinin
ders yükünün iki katından çoğu kurum dışı görevlilerce karşılanmıştır. Kurum dışı
öğretim elemanlarının bazılarının ders yükü oldukça abartılmış, Endüstri Meslek Dersi
öğretmeni K. Murat ÖZDEMİR'e Mart 2005 yılında ek ders ücreti olarak 814.43 YTL
tahakkuk ettirilmiştir. Bu görevlendirmeden de görüldüğü üzere ders ücreti karşılığı dışarıdan
yapılan görevlendirmeler pek çok kişi için adeta ikinci bir maaş haline dönüştürülmüştür.
Sinop Meslek Yüksekokulunun bazı programlannda eğitim tamamen öğretmenler tarafından
yürütülmektedir.

2- MESUDİYE M.Y.O.
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Çarpıcı bir örnek olması nedeniyle incelendiğinde 2004-2005 güz yanyılında 03-
Muhasebe Bölümü III. yanyılında okutulan dokuz ders (29 saat) bulunmaktadır, bunlardan 8
tanesi Serkan KUL tarafından verilmiştir. Bu dönemde okutulan Yönlendirilmiş Çalışma 1
dersini sadece Yrd. Doç. Dr. Baki AKSU yürütmüştür. Serkan KUL için 16. 09. 2004 tarih ve
515-592 sayılı onay ile çalışma izni alınmış, 2547/31 uyarınca Mesudiye Meslek Yüksek
Okuluna kurum dışından görevlendirilmiştir. Milli eğitimin ilköğretim kademesinde bile belli
derslere branş öğretmenlerinin girdiği bir dönemde 9 dersin sekizi bir öğretim elemanı
tarafından yürütülmüştür.

3-BOYABAT M.Y.O.

Boyabat M.Y.O. Tekstil Programı I.ö. II. yanyılda Yard. Doç. Bülent Sabuncu
dışında, bir yarıyılın bütün hocaları, yani on öğretim elemanından dokuzu öğretmendir.

Boyabat Meslek Yüksekokulunda 2005 Eylül ayı itibanyla ise III. Yarıyıldaki tüm
derslerin (on ders) tamamına Boyabat Kız Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezi
öğretmenleri girmektedir. Öğrenciler bu ders yarıyılını adeta üniversitede değil, lisede
okumaktadırlar.

Boyabat Meslek Yüksek Okulunda 2003 yılında altı öğretim elemanından üçü kurum
içi, diğer üçü kurum dışıdır. Bazı aylar kurum içi isimler değişse de aylara göre 3-4 kurum
dışı isimden Medine Somuncu ve Süheyla Göksu gibi isimlerin daimi oldukları belirlenmiştir.

2005 Haziran ayma gelindiğinde ise 8 öğretim elemanından üçünün kurum içi,
yedisinin kurum dışı olduğu görülmektedir.

4-AMASYAM.Y.O.

Amasya Meslek Yüksekokulunda 2003 'te kurum dışı personelin sayısı 15, 2005
itibanyla kurum dışı derse giren öğretim elemanlarının sayısı 30'dur. Yani yıllar ilerledikçe
idareciler kendi kurumlarındaki veya üniversitenin diğer kurumlarındaki elemanlardan
yararlanma yerine, milli eğitimde görev yapan öğretmenlerden veya diğer kurumların
personellerinden yararlanmayı tercih etmişlerdir.

Amasya MYO Yönetim Kurulu karar no 2004/33, oturum tarihi 25.04.2004
Öğretmen Şule BAŞ'ın Ata. tik. Ve tnk. Tar. Dersine girmesi kararlaştırılmış, buna göre Baş
2004 Nisan Ayında 48'i I. Öğr., 40'ı II. Öğr. Olmak üzere 88 saat derse girmiştir. Oysa,
Amasya Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünde doktoralı araş. görevlilerin ilişiğine son verilmiş,
verilmeye devam etmektedir.

Amasya Meslek Yüksek Okulunda yaşanan ilginç bir durum ise I. ve II.
Öğretimdeki görevli eleman sayılandır. 2001 Eylül-Ekim gündüz ve gece ek ders
ücretlerine bakıldığında Eylül gündüz 31 olan öğretim elemanı sayısı, Eylül gece 59'a
ulaşmıştır. Ekim gündüz 28 olan öğretim elemanı sayısı ise gece 63'e çıkmıştır. Üstelik
2001 verilerine göre ele aldığımız durum 2003'te de benzer şekilde devam etmektedir.
2005'te ise bir rekor kırılmakta, gündüz 16 olan öğretim elemanları, geceleyin 69 kişiye
çıkmaktadır. Gece öğretim elemanı gündüzdekinin 4.31 katı daha fazladır.

5-ÇARŞAMBA M.Y.O.
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Çarşamba M.Y.O. Ikt. ve İdari Bil. Bölümünde 2003 itibarıyla 10 adet kurum içi, 13
adet kurum dışı; 2005'te 11 kurum içi, 10 (Çarşamba Ticaret Meslek Lisesinden gelen
öğretmen) personel vardır. Bu kurum içi personelin büyük bir kısmı diğer yüksek okullarda
olduğu gibi üniversitenin diğer birimlerinden görevlendirme yoluyla sağlanmıştır. Bu durumu
2005-2006 Güz dönemine ait akademik dağılım tablosu net bir şekilde göstermektedir Buna
göre Çarşamba M.Y.O. İkt. Ve idari Bil. Programının 3 olan kadrosu, üniversitenin diğer
birimlerinden 12 görevlendirme ile 15 kurum içine çıkmaktadır.

6- ÜNYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

1. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı
iken, 2001/2553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlanmış,
Fakültede görev yapan öğretim üyeleri (Yrd.Doç.Dr. Osman KARAMUSTAFA .Yrd.Doç.Dr.
Murat ÇETİN, Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖKÇESİZ, Yrd.Doç.Dr. Nedim DİKMEN,
Yrd.Doç.Dr. Halis DEMİR, Yrd.Doç.Dr. Yakup KÜÇÜKKALE ) kadrolarıyla birlikte KTÜ
ye bağlı Ordu Meslek Yüksek Okuluna atanmıştır. Ancak, YÖK Başkanlığının konu ile ilgili
25.09.2001 tarih ve 21236 sayılı yazısı ile " OMÜ bu Fakültede kadro temin edip, yeteri kadar
öğretim elemanı ataymcaya kadar bu fakültede görev yapan ve kadroları KTÜ de olan öğretim
elemanlarının görevlendirme suretiyle burada göreve devam etmeleri" istenmiştir.

Fakülte Yönetimi 2003-2004 güz yarıyılına kadar bu öğretim elemanlarını ders
vermek üzere görevlendirmiş (Tablo 5 ve 6), ancak daha sonraki yan yıllarda yeteri kadar
öğretim elemam atamadığı halde YÖK Başkanlığının yukarıda zikredilen yazısına aykırı
olarak, bu elemanları görevlendirmemiştir. Daha önceki yarıyıllarda onların okuttuğu dersleri
vermek üzere, açıktan, orta öğretimden, ilköğretimden ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi Samsun Bürosundan öğretim elemanı olmayan kişileri görevlendirmiştir (Tablo 7 ve
8).

Böylece, alanlarında uzman olan 5 doçent ve 2 yardımcı doçent yerine dersleri
okutmak üzere açıktan, orta öğretimden, ilköğretimden ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi Samsun Bürosundan uzman olmayan kişileri görevlendirerek, eğitim-öğretim
kalitesini göz ardı etmiş ve kaynak israfına neden olmuştur.

2. Fakülte Dekanı Prof.Dr.Osman ECEVİT Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
öğretim üyesi olmasına ve uzmanlık alanı olmamasına rağmen, 2002-2003 Kış, 2002-2003
Yaz, 2003-2004 Kış, 2003-2004 Yaz, 2004-2005 Kış, 2004-2005 Yaz ve 2005-2006 Kış yan
yıllarında haftalık 4 saat Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerine girmiştir..

Tabto 5. OMÜ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Banka ödeme Listesi Mart 02.
Unvanı /Adı Soyadı

Yd.Doç.Dr. Kürsat DEMİRYÜREK

Yrd.Doç.Dr. Osman KARAMUSTAFA

Yrd.Doç.Dr. Murat ÇETİN

Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖKÇESİZ

Yrd.Doç.Dr. Nedim DİKMEN

Yrdç.Doç.Dr. Halis DEMİR

Yr.Doc.Dr. Yakup KÜÇÜKKALE

ZekaiAYDINALP

Mali Müşavir Erol GÜNEŞ

Ödenecek Olan (1000 TL)

81.840

818.350

818.350

491.010

818.350

756.970

818.350

163.680

81.840
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Avukat Murat ŞENER

Öğretmen Semra ER

Öğretmen Mehmet ÖZ

Toplam

298.700

65.470

65.470

5.278380

Tablo 6. OMÜ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 01721 Eylfil 2002 Ayı Ek Ders
Bedeli Banka Listesi

Adı Soyadı

Prof. Dr. Osman ECEVtT

Yrd.Doç.Dr. Osman KARAMUSTAFA

Yrd.Doç.Dr Murat ÇETİN

Yrd. Doç.Dr. Yakup KÜÇÜKKALE

Yrd. Doç.Dr. Halis DEMİR

Yrd.Doç.Dr. Nedim DİKMEN

Avukat Yüksel KUŞ

öğretmen Semra ER

öğretmen Murat YILMAZ

öğretmen Güngör SEVİNÇ

TOPLAM

Tahakkuk Eden 1000 TL

49.580

44.100

154.330

165.350

33080

176.370

35.250

26.450

57.290

26.450

768.250

Net Ödenecek 1000 TL

49.580

44.100

154.330

165.350

33080

176.370

35.250

26.450

57.290

26.450

768.250

Tablo 7. OMÜ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Ders
Banka Listesi

Adı Soyadı

Prof.Dr.OSMAN ECEVİT

Yrd.Doç.Dr.HÜSREV MENNAN

Yrd.Doç.Dr.GÜROL ÖZCÜRE

ÖZGEÜNVER

ÖMER YILMAZ

HALİL TÜRKÖZ

MERAL TÜRKÖZ

HÜSEYİN HATİPOĞLU

SEMRA ER

Tahakkuk Eden 1000 TL

294.350

183.950

472.100

146.050

363.000

333.550

274.700

176.600

117.750

Ücretleri Ekim 2004

Net Ele Gecen 100 TL

294.350

183.950

472.100

146.050

363.000

333.550

274.700

176.600

117.750

Tablo 8. OMÜ Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Ders Ücretleri Mayıs 2004
Banka Listesi

Adı Soyadı

Prof. Dr. Osman ECEVİT

Erdal YAVUZ

Yrd. Doç. Dr. Kflrsat DEMİRYÜREK

Gürol ÖZCÜRE

Doç. Dr. Vedat CEYHAN

Yavuz YAYLA

Ömer YILMAZ

Tahakkuk Eden

202.450

358.800

73.450

391.650

73.450

230.150

783.250

Ele Geçen

202.450

358.800

73.450

391.650

73.450

230.150

783.250
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Meral TÜRKÖZ

Halil TÜRKÖZ

Murat YILMAZ

Semra ER

Güngör SEVİNÇ

GENEL TOPLAM

763.700

695.200

156.700

78.350

117.550

3.924.700

763.700

695.200

156.700

78.350

117.550

3.924.700

7- SAMSUN EĞİTİM FAKÜLTESİ

2001 ila 2005 yıllan arasında kurum dışı personelin sayısı 10-15 arasında
değişmektedir. Kurum dışından görev alanlar arasında Sosyal Bil. Ens. Müd. Yard. M.
ATALAR'ın Arkeolog olan eşi Şükran ATALAR vardır. Ş. ATALAR İnsan ve Sanat
dersini yürütmektedir. Kurum dışından görevli olanlar arasında öğretmen, emekli öğretmen,
arkeolog, avukat bulunmaktadır.

Samsun Eğitim Fakültesi Almanca Eğitimi Anabilim Dalında, 2003-2004 Yaz
yarıyılından itibaren kadrolu okutman ve öğretim görevlilerine az sayıda ücretli ders
verilirken, dışarıdan yüksek lisans öğrencilerine daha fazla ders verilmiştir (Talo 9 ve 10).

Almanca öğretim üyeleri Prof.Dr. Mustafa Çolak ve Yrd.Doç.Dr. Birkan Kargı
uzmanlık alanları olmadığı halde Türkçe Bölümünde "Çocuk Edebiyatı" ve "Tiyatro ve
Canlandırma" derslerine görevlendirilmiştir.

Tablo 9.
2003-2004 Güz Dönemi

Okt. Günay Kayhan
Öğr. Gör. Erol Durgun
öğr. Gör. Volkan Denizci
Yrd. Doç. Dr. Birkan Kargı
Doç. Dr. Zeki Karakaya
Prof Dr. Hasan Bolat
Prof Dr. Mustafa Çolak

Dışarıdan Yüksek Lisans Öğrencileri
Evrim Kadıoğlu
İlkay Ayvaz Bir

Ücretli saati
I. Öğretim

-

-
18
.

17
19

12
12

II. Öğretim
10
g
9
10
10
10
10

.
10

Tablo 10.
2004-2005 Kıs
Öğr. Gör. Erol Dursun
Öğr. Gör. Recep Şahh
öğr. Gör. GOnay Kayhan
Y. L. Ögr. İlkay Ayvaz Bir
Y. L. Öğr. Canan Odabaş

L Öğretim
3
5
3
15
14

İL öğretim
10
10
10
6
4

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde kadrolu öğretim elemanları Bünyamin
Özmen, Gülay Aydın, Hatice Odacı, Abdülnasır Bayram ve Osman Zati Yazar çok az sayıda
ders okuturken ve II. Öğretimden ders verilmemişken, onların okutabileceği dersler için
dışarıdan Tevfık Poyraz ve Tevfik Akın görevlendirilmiştir(Tablo 11). Böylece, bölüm
öğretim elemanları arasında ek ders ücreti bakımından büyük farklılıklar yaratıldığı
görülmektedir.
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1-
2-
3-
4-

5
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-

Tablo 11. Eğitim Fakültesi I. ^

Öğr. Gör.
öğr. Gör.
Öğr. Gör.
Öğr. Gör.
ögr. Gör.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Doç. Dr.
Doç. Dr.
Prof. Dr.
Prof. Dr.

Bünyamin Özmen
Gülay Aydın
Hatice Odacı
Abdulnasır Bayram
0 . Zati Yazar
Sebahattin özyurt
Mehmet Sardoğan
Fikret Karahan
Çağatay Güven
Seher Balcı
Ramazan Abacı
Zekeriya Uludağ
Kurtman Ersanlı
Bilal Dindar
Dışarıdan
Tevfık Poyraz
Tevfik Akın

Ve II. Öğretim ders ytfclerine Bir Örnek
Zorunlu Ders Yükü

12
12
12
12
12
10
10
10
5
10
10
10
5
5

0
0

Verdiği Ders

15
18
20
20
12
40
40
40
19
35
22
26
32
26

16
28

Ücretli
I. öğretim

3
6
8
8
0
10
9
15
10

9
1

2
10
11

8
14

Ücretli
11. Öğretim

0
0
0
0
0

20
21
15
4
16
11
14
17
10

8
14

8- İLAHİYAT FAKÜLTESİ

2000-2001 Bahar öğr. Yılında 40 asli öğretim elemanı vardır. Üniversitenin değişik
birimlerinden derse gelen (Türk Dili, İng vb.) 7 okutman ve Yard. Doç ile bu sayı 47'ye
ulaşmaktadır.

2001-2002 Bahar: 40 asli öğretim elemanına Yasemin ŞÎMŞEK, Ayşegül KELEŞLER
de eklenmiş. Yine üniversitenin değişik birimlerinden derse gelenlerle bu sayı 50 yi
bulmuştur.

Prof Dr. Osman ZÜMRÜT'ün dekanlığı döneminde, İlahiyat Fakültesi'nde okutulan
tüm dersleri okutacak yeterli öğretim elemanı bulunduğu, hatta bir kısım öğretim elemanları
zorunlu ders yükünü bile dolduramadıkları halde, kurum dışından, genellikle Diyanet İşleri
Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli çok sayıda kişi, kendilerine yolluk, yevmiye
ve ders ücreti ödenerek derslerde görevlendirilmiştir.

Tablo 12 ve Tablo 13'de görüldüğü üzere kurum dışından görevlendirilen kişiler
tarafından yürütülen derslerin tamamı, çoğu dönemlerde Fakülte öğretim elemanları
tarafından okutulmuştur. Kadrolu yeterli öğretim üyesi bulunan ve bunların büyük bir kısmı
zorunlu ders yüklerini bile doldurmazken, bunların daha önce okuttuğu derslere dışarıdan
görevlendirme yapılması ve bu kişilere harcırah ödenmesi keyfi yönetime ve kamu
kaynaklarının israfına ömek teşkil etmektedir.

Ders görevlendirmeleri, fakülte dekanının sosyal ilişkilerinin düzenlenmesinde araç
haline getirilmiştir. Bu amaçla öğretim gör. statüsü ile Dini Hitabet dersine Yaşar ÇOLAK,
öğretim gör. statüsü ile Güzel Konuşmaya Dr. Selahattin FETTAHOĞLU kurum dışından
eklenmiştir. Amasya İl Müftülüğünde görevli vaiz Dr. Selahattin FETTAHOĞLU 2002-2003
Eğt. Öğr. Yılı Bahar Yarıyılında (24 Şubat 2003-/04 Haziran 2003) İLÖ 304 Kodlu 122 Kredi
saatli Güzel Konuşma dersini vermek üzere, haftada 1 gün yol hariç yolluklu gündelikli
olarak Amasya'dan görevlendirilmesi önerisi Fakülte yönetim kurulunca reddedilmiş, ancak
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görevlendirilmesi yapılmıştır. 2002-2003 Yaz döneminde bunlara Samsun İl Müftüsü İ.
ACAR da ders görevi ile görevlendirilmiştir. 2003-2004' döneminde Ankara'da Diyanet
işlerinde görevli Müfettiş Dr. Ahmet ONAN da kurum dışından Pratik Dini Hizmetler dersini
vermek üzere göreve başlamış. 2004 yılında Samsun İl Müftülüğünden Hasan GÖRE Mesleki
Uygulama dersi için görevlendirilmiştir. Daha sonra yeni İl Müftüsü Osman ŞAHİN ve Dr.
Yusuf MACİT de bunlara katılmıştır.

Tablo 12. Dışarıdan görevlendirilenler
Adı Soyadı

Ahmet ONAY
Harun ÖZDEMtR

Hasan Görer
ibrahim ACAR

Mustafa BAŞ

Osman ŞAHİN

Selahattin Fettahoğlu
Yaşar ÇOLAK

Yaşar YİĞİT

Görevi
Diyanet Müfettişi
Diyanet -Daire Bşk.

Samsun Müftülüğü
11 Müftüsü

Diyanet İşleri
Teftiş Kurulu Bşk.

Amasya İl Vaizi
Diyanet Müfettişi

Din İşleri Yüksek Kurulu
Uzmanı

Ders Verdirilen Yarıyıl
2003-2004 Güz
2001-2002 Güz

2003-2004 Bahar
2002-2003 Güz
2002-2003 Bahar
2003-2004 Bahar

2004-2005 Bahar

2003-2004 Güz
2001-2002 Güz
2001-2002 Bahar
2002-2003 Bahar
2001-2002 Bahar

Okuttuğu ders
Pratik Dini Hizmetler
Dini Hizmetler
Güzel Konuşma
Mesleki Uygulama

Vaaz ve Hutbe
Mesleki Uygulama
Dini Hitabet

Mesleki Uygulama (3

grup)
Güzel Konuşma
Pratik Dini Hizmetler
Dini Hitabet
Dini Hitabet
Güzel Konuşma

Tablo 13. Aynı dersleri okutan kadrolu Öğretim üyeleri
Yrd. Doç.Dr. İsrafil BALCI
(İslam Tarihi Uzmanı ve Dekan
Yardımcısı)
Yrd. Doç.Dr. İsrafil BALCI
Yrd. Doç.Dr. israfil BALCI
Yrd. Doç.Dr. İsrafil BALCİ
Yrd. Doç.Dr. İsrafil BALCI
Doç.Dr. Mehmet OKUYAN
Prof. Dr. İshak YAZICI
Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT
(tslam Tarihi Uzmanı ve Dekan)
A. Rıza AYDİN
(Din Psikolojisi Uzmanı)

Mesleki Uygulama

Mesleki Uygulama
Mesleki Uygulama
Pratik Dini Hizmetler
Dini Hitabet
Pratik Dini Hizmetler
Vaaz ve Hutbe
Vaaz ve Hutbe

Güzel Konuşma

2002-2003 Yaz Yarıyılı

2003-2004 Yaz Yarıyılı
2004-2005 Yaz Yarıyılı
2004-2005 Güz Yarıyılı
2004-2005 Yaz yarıyılı
2005-2006 Güz Yarıyılı
2005-2006 Güz Yarıyılı
2003-2004 Güz Yarıyılı

2005-2006 Güz Yarıyılı

Dekan Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT uzmanlık alam "İslam Tarihi" olmasına rağmen,
uzmanlık alanı dışında kalan pek çok derse girmiştir (Tablo. 14).

Tablo 14. Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT'ün Uzmanlık Alanı (tslam Tarihi) Dışında Girdiği
Dersler

tslam Dini Esasları
tslam Dini Esasları
islam Dini Esasları
tslam Dini Esasları
İslam Dini Esasları
Kuran Okuma
Kuran Okuma ve Tecvid
Vatandaşlık ve Mevzuat Bilgisi
Vatandaşlık ve Mevzuat Bilgisi
Vatandaşlık ve Mevzuat Bilgisi

2002-2003 Güz yarıyılı
2003-2004 Güz yarıyılı
2003-2004 Yaz YanvjU
2004-2005 Güz yarıyılı
2004-2005 Yaz Yarıyılı
2001-2002 Güz Yarıyılı
2001-2002 Güz Yarıyılı
2002-2003 Yaz Yarıyılı
2003-2004 Yaz Yarıyılı
2004-2005 Yaz yarıyılı
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Vatandaşlık ve Hukuk Bilgisi
Vatandaşlık ve Hukuk Bilgisi
Vatandaşlık ve Hukuk Bilgisi
Türk İslam Edebiyatı

2002-2003 Yaz Yarıyılı
2003-2004 Yaz Yarıyılı
2004-2005 Yaz yarıyılı
2005-2006 GUz Yarıyılı

III. Görevlendirmelerde Yönetim Kurulu Kararları ve Mahkeme Kararlarına
Aykırı Uygulamalar

a. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı iken,
2001/2553 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlanmış,
Fakültede görev yapan öğretim üyeleri (Yrd.Doç.Dr. Osman KARAMUSTAFA, Yrd.Doç.Dr.
Murat ÇETİN, Yrd.Doç.Dr. Abdullah ÖKÇESİZ, Yrd.Doç.Dr. Nedim DİKMEN,
Yrd.Doç.Dr. Halis DEMİR, Yrd.Doç.Dr. Yakup KÜÇÜKKALE ) kadrolanyla birlikte
Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Ordu Meslek Yüksek Okuluna atanmıştır. Ancak,
YÖK Başkanlığının konu ile ilgili 25.09.2001 tarih ve 21236 sayılı yazısı ile "OMÜ bu
Fakültede kadro temin edip, kendi elemanlarını atayıncaya kadar bu fakültede görev yapan
ve kadroları KTÜ de olan öğretim elemanlarının görevlendirme suretiyle burada göreve
devam etmeleri" istenmiştir. Buna karşılık, Fakülte Yönetimi 2003-2004 Güz yarı yılma
kadar bu öğretim elemanlarını ders vermek üzere görevlendirmiş, ancak daha sonraki yarı
yıllarda kendi öğretim elemanlarını atayıp kadrosunu kurmadığı halde YÖK Başkanlığının
yukarıda zikredilen yazısına aykırı olarak, bu elemanları görevlendirmemiştir. Daha önceki
yarıyıllarda onların okuttuğu dersleri vermek üzere, açıktan, orta öğretimden, ilköğretimden
ve Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Samsun Bürosundan öğretim elemanı
olmayan kişileri görevlendirmiştir.

Bu öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Nedim DİKMEN'e 2003-2004 Güz yarı yılında
Yardımcı Doçentlik unvanı yok sayılarak öğretim görevlisi için öngörülen göstergeler
üzerinden ek ders ücreti ödenmiştir. Bu öğretim üyesi söz konusu durumu ve daha sonraki
yan yıllarda görevlendirilmemesini yargıya taşımış ve Ordu İdare Mahkemesi 01.11.2004
tarih ve E-.2004/245 ve 2004/787 sayılı kararıyla Yrd.Doç.Dr. Nedim DİKMEN'i haklı
bulmuştur. Ancak, OMÜ Rektörlüğü ve Fakülte Yönetimi mahkeme kararını yasal süresi
içinde uygulamamıştır. Bunun üzerine öğretim üyesi bir dilekçe ile OMÜ Rektörlüğüne
başvurmuş, mahkeme kararından 3,5 ay sonra göstermelik olarak kendisi bir ders için
görevlendirilmiştir. Bu öğretim üyesiyle aynı durumda olan 5 doçent ve 1 Yard.Doçente ise
hiç görev verilmemiştir.

Sonuç olarak, OMÜ Rektörlüğü ve Fakülte Yönetimi;

1. YÖK Başkanlığının konu ile ilgili 25.09.2001 tarih ve 21236 sayılı yazısına aykın
uygulama yapmıştır.

2. Ordu İdare Mahkemesinin 01.11.2004 tarih ve E:2004/245 ve 2004/787 sayılı kararını
yasal süresi içinde uygulamayarak suç işlemiştir.

3. Alanlarında uzman olan ve daha sonra doçentliğe yükselmiş bulunan 5 öğretim üyesi ile 2
yardımcı doçent yerine dersleri okutmak üzere açıktan, orta öğretimden, ilköğretimden ve
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Samsun Bürosundan uzman olmayan
kişileri görevlendirerek, eğitim-öğretim kalitesini göz ardı etmiş ve kaynak israfına neden
olmuştur.
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b. İlahiyat Fakültesi

Amasya il Müftülüğü Vaizi Selahattin FETTAHOĞLU' nun görevlendirilmesi konusu
Fakülte Yönetim Kurulu'nda reddedildiği halde (Fakülte Yönetim Kurulunun 28.02.2003
tarih ve 2003/28 nolu kararı) Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla (06.03.2003 tarih ve
2003-59 sayılı karan) ilgili kişi görevlendirilerek "Güzel Konuşma" dersine sokulmuştur.
Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT, "İslam Dini Esasları" dersi ile Fakülte Yönetim Kurulunun
onay vermemesine rağmen (Fakülte Yönetim Kurulunun 10.10.2002 tarih ve 2002/150
nolu kararı), "Kuran Okuma" ve "Kuran Okuma ve Tecvid" derslerine girmiştir. (NOT:
Adı geçen dersler Temel İslam Bilimleri Bölümü'ne ait olup, Prof. Dr. Osman ZÜMRÜT
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyesidir.)

EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ

1. İzinli, Raporlu Ve Görevli Oldukları Tarihlerde Ders Ücreti Alınması
İzinli oldukları tarihlerde ders ücreti alan öğretim üyelerine ait izin tarihleri ve bu

tarihlerde kaç saat ders ücreti aldıklarına dair tablolar aşağıya çıkarılmıştır. Buna göre, Ziraat
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yunus Pınar 9 saat, Diş Hekimliği Fakültesi dekanı Prof.Dr. Hülya
Köprülü 5 saat, Rektör Yrd. Prof.Dr.Banş Diren 38 saat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Şaban
Sankaya 4 saat, Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve eski Rektör Yrd. Prof.Dr. Mehmet Koyuncu
40 saat ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Osman Zümrüt 17 saat fazladan ders ücreti
alarak haksız kazanç elde etmişlerdir.

Ziraat Fakültesi
Prof.Dr.Yunus Pınar (Dekan)
11.11.2004
13.04.2004
27.04.2004

Durumu

İzinli
İzinli
İzinli

Fazladan Aldığı Ek Ders Saati
(.Öğretim 2. Öğretim

3 Saat
3 Saat
3 Saat

Diş Hekimliği Fakültesi
Prof.Dr.Hûlya Köprülü (Dekan)
05.11.2004

Durumu

İzinli

Fazladan Aldığı Ek Den Saati
1. öğretim 2. öğretim

5 Saat |

Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Barış Diren (Rektör Yard)
31.01.2005-04.02.2005
23.03.2005-28.03.2005
24.02.2005-27.02.2005

Durumu

İzinli
İzinli
İzinli

Fazladan Aldığı Ek Ders Saati
1. Öğretim 2. öğretim

20 saat
8 saat
4 saat

Tıp Fakültesi
Prof Dr. Şaban Sankaya (Dekan)
07.01.2005

Durumu

İzinli

Fazladan Aldığı Ek Ders Saati
1. Öğretim 2. Öğretim

4 saat |

Tıp Fakültesi
Prof Dr. Mehmet Koyuncu
O2.08.2OO4-O3.O8.2OO4

Durumu

İzinli

Fazladan Aldığı Ek Ders Saati
1. Öğretim 2. Öğretim

10 saat |
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17.04.2003-18.04.2003
12.05.2003-13.05.2003
11.12.2003-12.12.2003

İzinli
İzinli
İzinli

10 saat
10 saat
10 saat

İlahiyat Fakültesi
Prof.Dr. Osman Zümrüt (Dekan)
28-29.03.2001
11-15.4.
01.10.2003

Durumu

Görevli İstanbul
Görevli İstanbul
Görevli Amasya

Fazladan Aldığı Ek Ders Saati
1. Öğretim 2. öğretim

5 saat
8 saat
2 saat

2 saat

Amasya Meslek Yüksek Okulunda 2002-2003 Güz yanyılmdan itibaren Yüksekokul
Sekreter vekili olarak görev yapan Öğretim Görevlisi İlhamı Türkyılmaz, Yüksekokul
Sekreter Vekili olarak görevlendirildiği tarihten bu güne kadar (2004-2005 Güz yanyılı hariç;
bu döneme ilişkin evrak eksik) 9.621.840.000 TL ders ücreti almıştır. Ancak, ilgili kişi
zorunlu ders yükü 12 saat olması gerekirken, ücret beyanlannda ders yükünü sıfır (0) olarak
belirtilmiştir.

Ders görevleri ile çakışan görevler

Yönetici: Prof.Dr.Adem Gülel
Çalıştığı Birim: Samsun Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Rektör Yardımcısı,
2. Amasya Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
3. Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili
4. Samsun İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili
5. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi,
6. Çarşamba Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi

2002 Yılı
Mart 2002:
-15.03.2002; tarihinde 13.30'da Üniversite Yönetim Kurulu ve 14.00'te Üniversite Senato
toplantısına katıldığı, bu tarihte saat 14'te başlayıp kesintisiz olarak 20'ye kadar devam eden
dersleri olduğu, bu derslerden ücret alındığı, bu dönemde iki saatinin zorunlu ders yükü
olduğu, Rektör Yardımcısı olan Prof.Dr. Gülel'in derslere girmediği, ücret aldığı
anlaşılmaktadır.

Nisan 2002:
-26.04.2002; tarihinde yapılan ve saat 14.00'ten sonra başlayan Üniversite Senato toplatısına
katıldığı, ancak bu tarihte saat 14'te başlayıp kesintisiz olarak 20'ye kadar devam eden
dersleri olduğu, bu derslerden ücret aldığı saptanmıştır.

Mayıs 2002:
-27.05.2002: tarihinde saat 14.30'da üniversite yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu
günde saat 10-16 saatleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi'nde kesintisiz dersi olduğu ve
bunlardan ücret aldığı; 14.30'da başlayan toplantı için 14.00'den itibaren derslere girmesinin
mümkün olamayacağı anlaşılmaktadır.

Ekim 2002:
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-03.10.2002 ile 30.10.2002: tarihlerinde Çarşamba Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu
toplantısına katıldığı imzalı yönetim kurulu tutanaklarından anlaşılmaktadır. Ancak belirtilen
tarihlerde Fen Edebiyat Fakültesinde 8-12 saatleri arasında 4 saat, 17-22 saatleri arasında ise
6 saat dersi olduğunu beyan etmiş ve bunlara ait ücret almıştır (Ders ücret formu Ekim 2002).
Ancak belirtilen tarihlerden 3.10.2002 tarihinde aynı yönetim kurulunda bulunan ve 15-17
saatleri arasında dersi olduğunu beyan eden Y.Doç.Dr.Şamil Işık ile; 30.10.2002 tarihinde
Çarşamba Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu üyesi olan Prof.Dr.Onal Zeybekoğlu'nun da
tam gün dersi olduğu ve bu derslere ait ücret tahakkuk ettiği halde katıldığına ait tutanaklarda
imzası bulunmaktadır.

Kasım 2002:
-01.11.2002 ve 29.11.2002: tarihlerinde Ordu'da Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu
toplantısına katıldığı, bu toplantının saat 13.00'dc yapıldığı, ancak Rektör Yardımcısı
Gülel'in kasım ayı(2002) ders ücret formuna göre 14-17 saatleri arasında Samsun'da dersi
olduğu ve bunlardan ücret aldığı, 13'te başlayan toplantıdan Ordu'dan çıkıp 14'teski
dersine(Samsun'a) yetişmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Komisyonumuza Fen Edebiyat Fakültesi idarecilik görevi olan öğretim üyeleri ile
ilgili olarak sadece

2001 yıl; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
2002 yılı; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait

ücret formları geldiği için bu öğretim üyelerinin 2000, 2003, 2004 ve 2005 yıllarındaki
durumlarım karşılaştırma olanağı olmamıştır. Gönderilen formlarda da bazı eksiklikler
olduğu (örneğin şubat aylan yok) dikkati çekmektedir.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olan Prof.Dr.Adem
Gülel'in 2001 - 2002 yılına ait ders ücreti formalarına göre çakışmalar tesbit edilmiştir.
Diğer yıllara ilişkin ders ücret formları gönderilmediği ve Üniversite Yönetim Kurulu ve
Üniversite Senatosu toplantılarının tamamına ait toplantı saatleri bildirilmediği için diğer ders
saatleri ile çakışmalar bulunup bulunmadığı incelenememiştir.

Yönetici: Prof.Dr. Mehmet Koyuncu
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Rektör Yardımcısı
2. Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekilliği
3. Boyabat İktisadi ve tdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili

2002 Yılı
Mayıs 2002:
-25.05.2002; tarihinde Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Koyuncu'nun 14.30'da Üniversite
Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte saat 15-17 arasında 2 saat dersi olduğu
anlaşılmaktadır
-27.05.2002: tarihinde saat 14.30'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte saat 14-17 arasında 3 saat dersi olduğu, ders saati ile toplantı saatinin çakıştığı
anlaşılmaktadır.

Temmuz 2002:
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-11.07.2002; tarihinde saat 14.30'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, ancak
bu tarihte saat 15-17 arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Ağustos 2002:
-23.08.2002: tarihinde saat 14.00'te Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, ancak
bu tarihte 14-16 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Ekim 2002:
-11.10.2002; tarihinde saat 14.00'te Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı'na katıldığı, ancak
bu tarihte saat 14-16 arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

-24.10.2002; tarihinde saat 14.30'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı'na katıldığı, ancak
bu tarihte saat 15-17 arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Kasım 2002:
-07.11.2002; tarihinde saat 14.30'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı'na katıldığı, ancak
bu tarihte saat 15-17 arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

2003 Yılı
Şubat 2003:
-20.02.2003; tarihinde saat 15.00'te Üniversite Disiplin Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte 15-17 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Mart 2003:
-20.03.2003; tarihinde saat 15.00'te Üniversite Disiplin Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte 15-17 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Koyuncu'nun incelenen
dönemden 2002 - 2003 yılına ait ders ücreti formalarına göre çakışmalar tesbit
edilmiştir. Diğer yıllara ilişkin ders ücret formları gönderilmediği ve Üniversite Yönetim
Kurulu ve Üniversite Senatosu toplantılarının tamamına ait toplantı saatleri bildirilmediği için
diğer ders saatleri ile çakışmalar bulunup bulunmadığı incelenememiştir.

Yönetici: Prof.Dr. Bedri Kandemir
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Rektör Yardımcısı
2. Veteriner Fakültesi Dekan Vekili
3. Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı

2001 Yılı
Şubat 2001:
-22.02.2001; tarihinde saat 15.00'te Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katıldığı, ancak
bu tarihte 15-17 saatleri arasında dersi olduğu ve bu derslerden ücret aldığı, ders ücretinin
haksız alındığı ortaya çıkmıştır.

Ekim 2001:
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-18.10.2001: tarihinde saat 16.00'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte Tıp Fakültesi'nde 15-17 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu, ders saatleri ile yönetim
kurulu toplantı saatinin çakıştığı anlaşılmaktadır.

Kasım 2001:
-14.11.2001: tarihinde saat 15.00'de Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte İS-17 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

2002 Yılı
Nisan 2002:
-17.04.2002: tarihinde saat 10.00'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı,
arkasında (saat 10'da) Üniversite Disiplin Kurulu toplantısına katıldığı tutanaklardan
belirlenmiştir. Bu tarihte saat 9-13 arasında 4 saat dersi olduğu, dolayısıyla bu toplantı saatleri
ile ders saatlerini çakıştığı görülmektedir.

Mayıs 2002:
-16.05.2002; tarihinde saat 13.30'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte 13-16 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, ders saatleri ile toplantı saatinin çakıştığı
anlaşılmaktadır.

Haziran 2002:
-06.06.2002 ve 20.06.2002: tarihlerinde saat 13.30'da Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı, bu tarihte 13-16 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, toplantı saatleri ile
ders saatlerini çakıştığı anlaşılmaktadır.

Temmuz 2002:
-04.07.2002; tarihinde saat 13.30'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, aym
gün 14.30'da Üniversite Disiplin Kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte 13-16 saatleri
arasında 3 saat dersi olduğu toplantıların saati ile ders saatlerini çakıştığı anlaşılmaktadır.

Ağustos 2002:
-15.08.2002; tarihinde saat 14.00'te Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte saat 13-16 arasında 3 saat dersi olduğu, toplantı, saati ile ders saatinin çakıştığı
anlaşılmıştır.

Tıp Fakültesi öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Bedri Kandemir'in incelenen
dönemden 2001 - 2002 yılına ait ders ücreti formalarına göre çakışmalar tesbit
edilmiştir. Diğer yıllara ilişkin ders ücret formları gönderilmediği ve Üniversite Yönetim
Kurulu ve Üniversite Senatosu toplantılarının tamamına ait toplantı saatleri bildirilmediği için
diğer ders saatleri ile çakışmalar bulunup bulunmadığı incelenememiş

Yönetici: Prof.Dr.ErtuğruI Bayraktarkatal
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1- Rektör Yardımcısı
2- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
3- Sinop Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 6 5 0 -

4- O.M.D Samsun Konservatuar Müdürü

2003 Yılı
Ekim 2003:
-13.10.2003 ve 27.10.2003; tarihinde tarihlerinde Prof.Dr. M.Ertuğrul Bayraktarkatal'm
Sinop Eğitim Fakültesi'nde (saat 15 ve 10'da) yönetim kurulu toplantısına katıldığı, aynı
tarihte 13-14 saatleri arasında Samsun'da 2 saat dersi olduğu, Sinop ile Samsun arasındaki
gidiş geliş mesafesi dikkate alındığında, bu görevlerin tümünün tamamlanmış olmasmın
hayatın normal koşullarına uygun olmadığı anlaşılmaktadır.
-21.10.2003: tarihinde saat 14'te Sinop Eğitim Fakültesi'nde yönetim kurulu toplantılarına
katıldığı, bu toplantıların yapıldığı tarihte Samsun Eğitim Fakültesi'nde 9-12 saatleri arasında
3, 13-15 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu, Sinop'a gidiş geliş mesafesi dikkate
alındığında, bu görevlerin tümüyle tamamlanmış olmasının normal koşullarda mümkün
olmadığı anlaşılmaktadır.

Kasım 2003:
-03.11.2003. 10.11.2003 ve 17.11.2003: tarihlerinde saat 10'da Sinop Eğitim Fakültesi'nde
yönetim kurulu toplantısına katıldığı, ancak bu tarihlerde Samsun Eğitim Fakültesi'nde 13-15
saatleri arasında dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı anlaşılmaktadır.

Aralık 2003:
-01.12.2003 ve 22.12.2003: tarihlerinde saat 10'da Sinop Eğitim Fakültesi'nde yönetim
kurulu toplantısına katıldığı, ancak bu tarihlerde Samsun Eğitim Fakültesi'nde 13-15 saatleri
arasında dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı anlaşılmaktadır.

Eğitim FakUItesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ertuğrul Bayraktarkatal'm 2003
yılına ait ders Ücreti formalarına göre çakışmalar tesbit edilmiştir. Diğer yıllara ilişkin
ders ücret formları gönderilmediği ve Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu
toplantılarının tamamına ait toplantı saatleri bildirilmediği için diğer ders saatleri ile
çakışmalar bulunup bulunmadığı incelenememiş

Yönetici: Prof.Dr. Bilal Dindar
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Rektör Yardımcısı
2. Eğitim Fakültesi Dekanı
3. İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili

2001 Yılı
Mart 2001:
Mart ayında Prof.Dr. Bilal Dindar'ın Samsun Eğitim Fakültesi'nde 1, Üniversite Yönetim
Kurulunda 2 ve Üniversite Disiplin Kurulu'nda 1 toplantıya katıldığı saptanmıştır.
-05.03.2001: tarihinde Prof Dindar'ın saat 14.30'da Üniversite Disiplin Kurulu'nda (Toplantı
sayısı 2, karar sayısı 4) katıldığı belirlenmiştir. Bu tarihte Prof. Dindar'in Samsun Eğitim, 13-
15 saatleri arasında 2 saat dersi bulunduğu, ders saatleri ile toplantı saatlerinin çakıştığı
anlaşılmaktadır.

Mayıs 2001:
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Mayıs ayında Prof. Bilal Dindar Samsun Eğitim Fakültesi'nde 5, Üniversite Yönetim
Kurulunda 1 ve Üniversite Senatosu 1 toplantıya katılmıştır.
-10.05.2001: tarihinde saat 13.30'da Üniversite Senatosu, saat 14.30'daysa Üniversite
Yönetim Kurulu toplantıların olduğu gün Samsun Eğitim Fakültesi'nde saat 8-10 saatleri
arasında 2, 13-15 saatleri arasında 2 ve 17-21 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu, 13-15
arasındaki ders saatleri ile toplantı saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır.

2002 Yılı
Şubat 2002:
Şubat ayında Prof. Dindar'ın Samsun Eğitim Fakültesi'nde 2, Üniversite Yönetim Kurulunda
2, Disiplin Kurulu'nda 1 defa toplantıya katıldığı saptanmıştır.
-25.02.2002: tarihinde Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı; bu tarihte 10-12
saatleri arasında 2 ve 13-16 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Nisan 2002:
Bu ayda Samsun Eğitim Fakültesi'nde 3, Üniversite Yönetim Kurulunda 2, Üniversite
Senatosu'nda 1, Disiplin Kurulu'nda 1 toplantıya katıldığı belirlenmiştir.
-17.04.2002; tarihinde saat 10.00'da Disiplin Kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte Samsun
Eğitim Fakültesi'nde 9-12 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu ve bu derslerden ücret aldığı,
ders saatleri ile toplantı saatlerini çakıştığı anlaşılmaktadır.

Haziran 2002:
Bu ayda Samsun Eğitim Fakültesi'nde 3, Üniversite Yönetim Kurulunda 3, Üniversite
Senatosu'nda 2, Disiplin Kurulu'nda 1 toplantıya katıldığı belirlenmiştir.
-27.06.2002: tarihinde Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu ve aynı
gün saat 15.00'te Disiplin Kurulu toplantılarına katıldığı, saat 8-10 arasında 2 ve 17-19
saatleri arasında 2 saatlik dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Ekim 2002:
Ekim ayında Prof. Dindar Eğitim Fakültesi'nde 3, Üniversite Yönetim Kurulu'nda 2 ve
Disiplin Kurulu'nda 1 toplantıya katılmıştır
-11.10.2002: tarihinde Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı ve aynı gün saat
14.30'da disiplin kurulu toplantısına katıldığı ortaya çıkmıştır. Bu tarihte saat 13-16 saatleri
arasında 3 saat dersi olduğu, yönetim kurulu toplantısıyla ders saatlerini çakıştığı
anlaşılmaktadır.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Bilal Dindar'ın 2001 -2002 yılına
ait ders ücreti formalarına göre çakışmalar tesbit edilmiştir. Diğer yıllara ilişkin ders
ücret formları gönderilmediği ve Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu
toplantılarının tamamına ait toplantı saatleri bildirilmediği için diğer ders saatleri ile
çakışmalar bulunup bulunmadığı incelenememiş

Yönetici: Prof.Dr. Fulya Tanyeri
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Tıp Fakültesi Dekanı
2. Samsun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

2002 Yılı
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Nisan 2002:
-17.04.2002; tarihinde saat 10'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı arkasından
Üniversite Disiplin Kurulundaki müzakerelere katıldığı ilgili tutanaklarından belirlenmiştir.
Bu tarihte 10-12 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu, ders saatleri ile toplantı saatinin
çakıştığı anlaşılmaktadır.

Mayıs 2002:
-23.05.2002; tarihinde Tıp Fakültesi Yönetim kurulu toplantısına başkanlık ettiği, saat
14.30'da ise Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte saat 15-16 arasında
ders yapmış göründüğü, ders saatleri ile toplantı saatleri arasında çakışma bulunduğu
anlaşılmaktadır.

Haziran 2002:
-06.06.2002 ve 20.06.2002; tarihlerinde Tıp Fakültesi yönetim kurulu toplantısına başkanlık
ettiği, 13.30'da üniversite yönetim kuruluna ve aynı gün Üniversite Senatosu toplantısına
katıldığı, bu tarihteki 15-17 saatleri arasındaki ders yaptığı anlaşılmaktadır.

-27.06.2002; tarihinde Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, aynı tarihte saat
15.00'te Üniversite Disiplin Kurulu toplantısına katıldığı, bu gün saat 15-17 arasındaki
dersleri ile toplantılarının saatleri arasında bir çakışma bulunmaktadır.

Temmuz 2002:
-04.07.2002; tarihinde Tıp Fakültesi yönetim kuruluna başkanlık ettiği, aynı gün saat
13.30'da üniversite yönetim kurulu toplantısına katıldığı, Üniversite Senatosu toplantısına
katıldığı 14.30'da ise üniversite disiplin kurulu toplantısına katıldığı, dolayısıyla 15.00'te
başlayan 2 saatlik dersi iule toplantı saatinin çakıştığı anlaşılmaktadır.

-24.07.2002; tarihinde saat 10.30'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte 10-12 arasında 2 saat dersi olduğu, ders saatleri ile toplantı saatlerini çakıştığı
anlaşılmaktadır.

Evlfll 2002:
-12.09.2002; tarihinde Tıp Fakültesi yönetim kuruluna başkanlık ettiği, Üniversite Senato
toplantısına katıldığı ve saat 15.00'te üniversite yönetim kurulu toplantısına katıldığı kurul
tutanaklarından saptanmıştır. Bu tarihte verdiği ders ücret formuna göre 15-17 saatleri
arasında 2 saat dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı, ders saatleri ile toplantı saatlerini
çakıştığı anlaşılmaktadır.

Ekim 2002:
-11.10.2002; tarihinde saat 14.00'te Üniversite Yönetim Kurulu, 14.30'da ise Üniversite
Disiplin Kurulu toplantısına katıldığı saptanmıştır. Bu tarihte 14-16 saatleri arasında 2 saat
dersi olduğu, ders saatleri ile toplantı saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır.

Şubat 2003:
-20.02.2003; tarihinde Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık ettiği, Üniversite
yönetim Kurulu toplantısına katıldığı ve aynı gün saat 15.00'te Üniversite Disiplin kurulu
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toplantısına katıldığı, bu tarihte saat 15-17 arasındaki 2 saat dersi olduğu, ders saatleri ile
toplantı saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır.

Nisan 2003:
-04.04.2003: tarihinde saat 8.30'da Tıp Fakültesi Disiplin kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte saat 9-10 saatlerinde dersi olduğu anlaşılmaktadır.

-08-04.2003^ tarihinde saat 11'de Tıp Fakültesi disiplin kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte ders ücret formuna göre saat 11'de dersi olduğu ve ücret aldığı anlaşılmaktadır.

Eylül 2003:
-11.09.2003; tarihinde saat 9.30'da Üniversite Disiplin Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte saat 9-10 arasındaki derste göründüğü, ders saatleri ile toplantı saatlerinin çakıştığı
görülmektedir.

Kasım 2003:
-06.11.2003; tarihinde saat 16.00'da Üniversite Disiplin Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte 15-17 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu, bu ders saatleri ile toplantı saatlerinin
çakıştığı anlaşılmaktadır.

2004 Yılı
Şubat 2004:
-19.02.2004: tarihinde Dekan Prof.Dr. Fulya Tanyeri'nin saat 15.00'te Üniversite Disiplin
Kurulu toplantısına katıldığı belirlenmiştir. Bu tarihte saat 15-16 saatlerinde 2 saat dersi
olduğu, ders saatleri ile toplantı saatlerinin çakıştığı görülmektedir.

Ekim 2004:
-11.10.2004; tarihinde saat 10'da Fakülte Disiplin kuruluna başkanlık ettiği, bu tarihte 9-12
saatleri arasında 4 saat dersi olduğu, ders saatleri ile toplantı saatlerini çakıştığı
görülmektedir.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Fulya Tanyeri'nin 2002 - 2003 - 2004
yılına ait ders ücreti formalarına göre çakışmalar tesbit edilmiştir. Diğer yıllara ilişkin
ders ücret formları gönderilmediği ve Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu
toplantılarının tamamına ait toplantı saatleri bildirilmediği için diğer ders saatleri ile
çakışmalar bulunup bulunmadığı incelenememiş

Yönetici: Prof.Dr. Şaban Sarıkaya
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı
2. Tıp Fakültesi Dekanı

2003 Yılı
Mart 2003:
-20.03.2003; tarihinde saat 15.00'de Üniversite Disiplin Kurulu toplantısına Tıp Fakültesi
Dekan vekili olarak katıldığı, bu tarihte 13-17 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu, ders
saatleri ile toplantı saatleri arasında çakışma olduğu görülmektedir.

2005 Yılı
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Mayıs 2005:
-26.05.2005; tarihinde Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık ettiği, öğleden
sonraysa Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı belirlenmiştir. Bu tarihte 13-17
saatleri arasında 4 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Haziran 2005
-02.06.2005: tarihinde Tıp Fakültesi yönetim kuruluna başkanlık ettiği, öğleden sonra ise
Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu toplantılarına katıldığı belirlenmiştir. Bu
tarihte 13-17 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

-23.06.2005; tarihinde Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarına katıldığı, bu
tarihte 13-17 saatleri arasında dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Tıp Fakültesi öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Şaban Sarıkaya'nın 2003- 2005 yılına
ait ders ücreti formalarına göre çakışmalar tesbit edilmiştir. Diğer yıllara ilişkin ders
ücret formları gönderilmediği ve Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu
toplantılarının tamamına ait toplantı saatleri bildirilmediği için diğer ders saatleri ile
çakışmalar bulunup bulunmadığı incelenememiş

Yönetici: Prof.Dr.Yunus Pınar
Çalıştığı Birim: Ziraat Fakültesi Tarım Makinalan Bölümü
Değişik Dönemlerdeki tdari Görevleri:

1. Ziraat Fakültesi Dekanı,
2. Ziraat Fakültesi Tarım Makinalan Bölüm Başkanı
3. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı (Uhdesine almak suretiyle)
4. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı (2 dönem Uhdesine almak

suretiyle)
5. Merzifon Meslek Yüksekokulu Müdürü
6. Merzifon Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi
7. Amasya Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi
8. Samsun Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi Başkanlığı

2001 Yılı
2001 yılı kayıtlan Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tutanakları, Dekan

Prof.Dr.Yunus Pınar'ın ders ücret formları, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite
Senatosu kararlarının tarihleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Mayıs 2001:
Mayıs (2001) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Merzifon Meslek Yüksekokulunda Müdür
olarak 3 defa yönetim kurulu toplantısı yaptığı saptanmıştır.
-21.05.2001 ve 28.05.2001: tarihlerinde Merzifon Meslek Yüksekokulunda saat l l 'de
toplantı yaptığı, bu toplantıların Samsun'daki dersleri ile çakıştığı belirlenmiştir. Müdür
Pınar'ın 11-13 saatleri arasında 3 ve 15-17 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu, toplantı ve
ders saatlerinin çakıştığı görülmektedir.

Ekim 2001:
Ekim (2001) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 6 yönetim
kurulu toplantısına katıldığı belirlenmiştir. Bu toplantıların 2, 10, 17, 24, 26 ve 31 Ekim
tarihlerinde yapıldığı, 31.10.2001 tarihinde Müdür olarak Merzifon Meslek Yüksekokulu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 6 5 5 -

yönetim kurulu toplantısı yaptığı, aynca 18.10.2001 tarihinde Üniversite senatosuna katıldığı
saptanmıştır.
-26.10.2001: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte 8-10 saatleri arasında 2 saat, 13-17 saatleri arasında 4 saat Samsun'da dersi olduğu,
Amasya iline gidiş geliş suresi de dikkate alındığında tüm görevlerin birlikte sürdürülmesinin
hayatın normal koşullarına uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

2002 Yılı
2002 yılı kayıtlan Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tutanakları, Dekan

Prof.Dr.Yunus Pınar'ın ders ücret formları, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite
Senatosu kararlarının tarihleri ile Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantılarının başkanı
olarak bu toplantıların yapıldığı tarihler dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Mart 2002:
Mart (2002) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 5 yönetim
kurulu toplantısına, 2 Üniversite Senato toplantısına ve 2 Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı belirlenmiştir.
-13.03.2002: tarihinde saat 10.30'da Merzifon Meslek Yüksekokulunda yönetim kurulu
toplantısına katıldığı, aynı gün Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına
katıldığı, bu tarihte 9-12 saatleri arasında Ziraat Fakültesinde 3 saat dersi olduğu, toplantı
saatleri ile ders saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır.
-26.03.2002: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,,

bu tarihte 8-10 saatleri arasında 2, 11-12 saatleri arasında 1 saat ve 13-17 saatleri arasında 4
saat dersi olduğu, ders saatleri ile toplantı saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır.

Nisan 2002:
Nisan (2002) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 5, Ziraat
Fakültesinde Dekan olarak 2, Üniversite Yönetim Kurulunda 2 ve Üniversite Senatosunda 1
toplantıya katıldığı belirlenebilmiştir.
-03.04.2002:tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, aynca saat 16'da Ziraat Fakültesi Yönetim
Kurulu toplantısına katıldığı, anlaşılmıştır.
-17.04.2002: tarihinde saat 10'da toplanan Disiplin Kurulunda üye olarak (17.4.2002 tarih,
Toplantı Sayısı 3, Karar sayısı 4) bulunan Prof.Dr.Yunus Pınar'ın bu saatlerde (10-12
arasında 2 saat) dersi olduğu ve verdiği Nisan ayı ders ücret formunda bu derslerden ücret
aldığı ortaya çıkmıştır. Toplantının başlama saati ile dersin başlama saati aynıdır.

Mayıs 2002:
Mayıs (2002) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 5 yönetim
kurulu toplantısına katıldığı belirlenmiştir.
-01.05.2002: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
aynca saat 14.00'te Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantılarının başkanı olarak Samsun
Büyükşehir Belediyesi Toplantı salonundaki toplantıya başkanlık ettiği, bu tarihte 9-12
saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, Amasya'ya gidiş geliş süresi ve mesafe dikkate
alındığında, tüm görevlerin birlikte yürütülmüş olduğunun normal koşullara uygun olmadığı
anlaşılmaktadır.
-15.05.2002: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, aynca saat l l 'de Ziraat Fakültesi
Yönetim Kuruluna başkanlık ettiği anlaşılmaktadır.
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-22.05.2002: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönelim kurulu toplantısına da
katıldığı, yine Ziraat Fakültesi Dekanı olarak saat 11 'de Ziraat Fakültesi Yönetim Kuruluna
başkanlık ettiği, bu tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu yürütülen görev saatleri
arasında çakışmalar olduğu anlaşılmaktadır.
-29.05.2002: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, ayrıca saat 11'de Ziraat Fakültesi
Yönetim Kuruluna başkanlık ettiği, toplantı ve ders saatleri arasında çakışma olduğu
anlaşılmaktadır.

Haziran 2002:
Bu ayda Prof. Dr. Yunus Pınar'in Amasya Meslek Yüksekokulunda 3, Ziraat Fakültesinde 1
yönetim kurulu toplantısına katıldığı, 3 Üniversite yönetim kurulu ve 2 Senato toplantısına
katıldığı, 1 Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantısı yaptığı belirlenmiştir.
-05.06.2002: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
ancak bu tarihte saat ll 'de Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık ettiği,
ayrıca saat 14.00'te Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantılarının başkanı olarak Samsun
Büyükşehir Belediyesi Toplantı salonunda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Temmuz 2002:
Temmuz (2002) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'in Amasya Meslek Yüksekokulunda 3 yönetim
kurulu toplantısına katıldığı belirlenmiştir.
-03.07.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte saat 10'da Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık ettiği,

Eylül 2002:
Bu ayda Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Ziraat Fakültesinde 4, Üniversite Yönetim Kurulunda 2,
Senatoda 1, Amasya Meslek Yüksekokulunda 4 yönetim kurulu toplantısına katıldığı, Yerel
Gündem 21 toplantısına başkanlık ettiği belirlenmiştir. Bu ayda komisyona gelen ders ücret
formunun okunamayacak derecede karartılmış bir fotokopisi olduğu için yapılan toplantılar
ile ders ücret formunun karşılaştırılması yapılamamıştır.
-04.9.2002: tarihinde yönetim kurulu tutanaklarına göre Amasya Meslek Yüksekokulunda
yönetim kurulu toplantısına katıldığı saptanmıştır. Ancak 4.9.2005 tarihinde Yerel Gündem
21 Ziraat Konseyi toplantılarının başkanı olarak saat 10.00'da Çarşamba ilçesinde bir toplantı
yaptığı anlaşılmaktadır.

Ekim 2002:
Ekim ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 6, Üniversite Yönetim
Kurulunda 1, Üniversite Senatosunda 1, Ziraat Fakültesinde 1 defa yönetim kurulu
toplantısına katıldığı, aynca Yerel Gündem 21 toplantısına başkanlık ettiği ortaya çıkmıştır.
-02.10.2002: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte kendi verdiği ders ücret beyanında 14-16 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, yine
saat 14'te Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantılarının başkanı olarak saat Samsun
Büyükşehir Belediyesi Toplantı salonunda bir toplantı yaptığı, toplantı ve ders saatlerinin
çakıştığı anlaşılmaktadır.

Kasım 2002:
Kasım ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 4, Üniversite
Yönetim Kurulunda 3, Üniversite Senatosunda 1, Ziraat Fakültesinde 2 defa yönetim kurulu
toplantısına katıldığı, ayrıca Yerel Gündem 21 toplantısına başkanlık ettiği ortaya çıkmıştır.
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-06.11.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
aynı tarihte saat 14'te Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantılarının başkanı olarak
Samsun Büyükşehir Belediyesi Toplantı salonunda bir toplantı yaptığı, bu tarihte kendi
verdiği ders ücret beyanına göre 14-17 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Aralık 2002:
Kasım ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 2, Üniversite
Yönetim Kurulunda 2, Üniversite Senatosunda 3, Ziraat Fakültesinde 3 defa yönetim kurulu
toplantısına katıldığı, ayrıca Yerel Gündem 21 toplantısına başkanlık ettiği ortaya çıkmıştır.
-11.12.2002: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
öğleden sonra Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantılarının başkanı olarak saat 14.00'de
Samsun Büyükşehir Belediyesi Toplantı salonunda bir toplantı yaptığı, verdiği ders ücret
beyanına göre saat 14-17 arası 4 saat dersi olduğu görev saatleri arasında çakışma bulunduğu
anlaşılmaktadır.

2003 Yılı
2003 yılı kayıtları Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tutanakları, Dekan

Prof.Dr.Yunus Pınar'ın ders ücret formları, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite
Senatosu kararlarının tarihleri ile Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantılarının başkanı
olarak bu toplantıların yapıldığı tarihler dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Şubat 2003:
Ocak (2003) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 3, Ziraat
Fakültesinde 2, Üniversite Yönetim Kurulunda 2, Üniversite senatosunda 2 adet toplantıya
katıldığı ve Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantısına başkanlık ettiği belirlenmiştir.
-20.02.2003; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte Üniversite yönetim kurulu toplantısı yapıldığı (Toplantı sayısı 4) dolayısıyla
Amasya'da toplantıya katılma imkanı olmadığı ortaya çıkmaktadır.
-26.02.2003; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte 11—12 saatleri arasında 1 saat, 13-16 saatleri arasında 5 saat dersi olduğu ayrıca
aynı gün saat 13.30'da Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısı yaptığı, dolayısıyla görev
saatleri arasında çakışma bulunduğu anlaşılmaktadır.

Mart 2003:
Mart ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 5, Ziraat Fakültesinde
2, Üniversite Yönetim Kurulunda 3, Üniversite senatosunda 1 adet toplantıya katıldığı ve
Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantısına başkanlık ettiği belirlenmiştir.
-05.03.2003; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte 12-17 saatleri arasında 5 saatlik dersi olduğu anlaşılmaktadır.
-12.03.2003: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte toplam 12-17 saatleri arasında 5 saatlik teorik dersi olduğu; ayrıca Yerel Gündem
21 Ziraat Konseyi toplantılarının başkanı olarak bu tarihte Samsun Büyükşehir Belediyesi
Toplantı salonunda saat 13.30'da bir toplantı yaptığı, dolayısıyla görevler arasında çakışmalar
bulunduğu anlaşılmaktadır.
-20.03.2003; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat, 18-22 saatleri arasında ise 6 saatlik dersi olduğu,
aynca bu tarihte Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı (Toplantı sayısı 7)
anlaşılmaktadır.
-26.03.2003: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte toplam 12-17 saatleri arasında 5 saatlik teorik dersi olduğu; aynca Saat 13'te Ziraat
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Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık ettiği saptanmıştır. Görevler arasında bir
çakışma söz konusudur.
-27.03.2003; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte hem Üniversite Yönetim Kurulu (Toplantı sayısı 8), hem de Üniversite Senato
toplantısına katıldığı (Toplantı sayısı 4). Bu tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat, 18-22
saatleri arasında ise 6 saatlik dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Nisap 2003:
Nisan ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'm Amasya Meslek Yüksekokulunda 3, Ziraat Fakültesinde
3, Üniversite Yönetim Kurulunda 2, Üniversite senatosunda 1 adet toplantıya katıldığı ve
Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantısına başkanlık ettiği belirlenmiştir.
-02.04.2003: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte 12-17 saatleri arasında 5 saat dersi olduğu verdiği ders ücret beyanından
anlaşılmaktadır. Bunlara ilaveten Dekan Pınar, bu tarihte saat 13.30'da Yerel Gündem 21
Ziraat Konseyi toplantılarının başkanı olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Toplantı
salonunda bir toplantıya katıldığı, görev saatleri arasında çakışma bulunduğu anlaşılmaktadır.
-09.04.2003 ve 30.04.2004: tarihlerinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu
toplantısına katıldığı, bu tarihte 12-17 saatleri arasında 5 saat dersi olduğu verdiği ders ücret
beyanından anlaşılmaktadır. Saat 13'te Ziraat Fakültesi Dekanı olarak Fakülte Yönetim
kurulunu topladığı, görevler arasında bir çakışma bulunduğu görülmektedir.

Mayıs 2003:
Mayıs ayında Prof.Dr. Yunus Pınar'm Amasya Meslek Yüksekokulunda 3, Ziraat
Fakültesinde 3, Üniversite Yönetim Kurulunda 1, Üniversite senatosunda 1 adet toplantıya
katıldığı ve Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantısına başkanlık ettiği belirlenmiştir.
-06.05.2003: tarihinde Ziraat Fakültesi'nde saat 14'te Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi
toplantısını yapmıştır. Bu tarihte 8-11 saatleri arasında 3, 13-15 saatleri arasında 2 saat dersi
bulunmaktadır ve görev saatleri arasında bir çakışma bulunmaktadır.
-07.05.2003. 14.05.2003 ve 21.05.2003: tarihlerinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim
kurulu toplantısına katıldığı, 12-17 saatleri arasında S saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.
-14.10.2003 ve 21.5.2003 tarihlerinde 13.30'da Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısı
yapıldığı, bu saatte yapıldığı bildirilen dersler ile toplantı saatinin çakıştığı anlaşılmaktadır.
-29.05.2003: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat, 18-22 saatleri arasında 6 saat olmak üzere 9 saat dersi
olduğu anlaşılmaktadır.

Haziran 2003:
Haziran ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'm Amasya Meslek Yüksekokulunda 1, Ziraat
Fakültesinde 3, Üniversite Yönetim Kurulunda 3, Üniversite senatosunda 2 adet toplantıya
katıldığı ve Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantısına başkanlık ettiği belirlenmiştir.
-04.06.2003; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte saat 12-17 arasında 5 saat dersi olduğu kendi verdiği ders ücret beyanından
anlaşılmaktadır. Aynca bu tarihte Dekan Prof.Dr.Yunus Pınar, Yerel Gündem 21 Ziraat
Konseyi toplantılarının başkam olarak bu tarihte saat 14.00'te Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanlığı toplantı salonunda bir toplantıya katılmıştır. Görev konulan arasında bir çakışma
bulunmaktadır.

Ekim 2003:
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Ekim ayında Prof.Dr. Yunus Pınar'in Amasya Meslek Yüksekokulunda 4, Ziraat Fakültesinde
3, Üniversite Yönetim Kurulunda 2, Üniversite senatosunda 1 adet toplantıya katıldığı ve
Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantısına başkanlık ettiği belirlenmiştir.
-15.10.2003: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte saat 13.00'de Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısı yaptığı, aynı gün
Üniversite Yönetim Kurulu toplantısının yapıldığı (toplantı sayısı 24), yine aynı gün
Üniversite Senato Toplantısının yapıldığı; anlaşılmaktadır.

Kasım 2003:
Kasım ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 4, Ziraat
Fakültesinde 1, Üniversite Yönetim Kurulunda 1, Üniversite senatosunda 1 adet toplantıya
katıldığı ve Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantısına başkanlık ettiği belirlenmiştir.

2004 Yılı
2004 yılı kayıtlan Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tutanakları, Dekan

Prof.Dr.Yunus Pınar'ın ders ücret formları, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite
Senatosu kararlarının tarihleri ile Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantılarının başkanı
olarak bu toplantıların yapıldığı tarihler dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Şubat 2004:
Şubat (2004) aymda Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Yönetim Kurulu tutanaklarına göre Amasya
Meslek Yüksekokulundaki yönetim kurulu toplantılarından 3 adetine katıldığı saptanmıştır.
Bu toplantıların 11, 18 ve 25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
-18.02.2004; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı
tutanaklardan belirlenmiş, bu tarihte saat 13.30'da Ziraat Fakültesi yönetim kurulunu Dekan
olarak yönettiği, anlaşılmaktadır..

Nisan 2004:
Nisan (2004) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 3, Ziraat
Fakültesinde 2, Üniversite Yönetim Kumlunda 3, Üniversite senatosunda 1, adet toplantıya
katıldığı belirlenmiştir.
-29.04.2004: tarihinde 3 saati 9-12 saatleri arasında 4 saati ise 18-21 saatleri arasında olan
toplam 7 saat dersi olduğu; Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına da
katıldığı anlaşılmaktadır.

Mayıs 2004:
Mayıs (2003) aymda Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 2, Ziraat
Fakültesinde 4, Üniversite Yönetim Kurulunda 3, Üniversite senatosunda 2, adet toplantıya
katıldığı Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantısına başkanlık ettiği belirlenmiştir.
-06.05.2004 ile 17.05.2005: tarihlerinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu
toplantısına katıldığı tarihte kendi verdiği ders ücret beyanında 9-11 saatleri arasında 3 saat,
17-21 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu, 06.05.2004 tarihinde Üniversite Yönetim Kurulu
toplantısının olduğu belirlenmiştir

Haziran 2004:
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Haziran (2003) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'm Amasya Meslek Yüksekokulunda 5, Ziraat
Fakültesinde 2, Üniversite Yönetim Kurulunda 2, Üniversite senatosunda 2, adet toplantıya
katıldığı Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantısına başkanlık ettiği belirlenmiştir.
-04.06.2004: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı
tarihte kendi verdiği ders ücret beyanında 10-12 saatleri arasında 2 saat, 18-20 saatleri
arasında 3 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.
-07.06.2004: tarihinde saat 13'te Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısına Katılan
Dekan'in bu tarihte 9-12 arasında 3 ve 13-16 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, dersin
başlama saati ile toplantının başlama saati aynıdır.

Eylül 2004:
Eylül (2004) ayında Prof.Dr.Yunus Pmar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 4, Ziraat
Fakültesinde 4, Üniversite Yönetim Kurulunda 2, Üniversite senatosunda 1, adet toplantıya
katıldığı Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantısına başkanlık ettiği belirlenmiştir.;
01.09.2004: 15.09.2004; 22.09.2004 ve 29.09.2004, tarihlerinde Amasya Meslek
Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte kendi verdiği ders ücret
beyanına göre 10-11 saatleri arasında 1 saat, 13-16 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu
anlaşılmaktadır.
-16.09.2004: tarihinde saat 10'da; 23.08.2003 tarihinde ise saat 10.30'da Ziraat Fakültesi
Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı zamanda Dekan'ın 9-12 arasında 3 saat dersi olduğu,
ders saatleri ile toplantı saatleri arasında bir çakışma bulunduğu anlaşılmaktadır.

Ekim 2004:
Ekim (2003) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 3, Ziraat
Fakültesinde 3, Üniversite Yönetim Kurulunda 1, adet toplantıya katıldığı Yerel Gündem 21
Ziraat Konseyi toplantısına başkanlık ettiği belirlenmiştir.
-14.10.2004: tarihinde 9-12 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, aynı gün Üniversite yönetim
kurulu toplantısına katıldığı (toplantı sayısı 21) ve bu tarihte Amasya Meslek
Yüksekokulunda yönetim kurulu toplantısına katıldığı anlaşılmaktadır.

Kasım 2004:
Kasım (2004) ayında Prof.Dr.Yunus Pmar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 3, Ziraat
Fakültesinde 3, Üniversite Yönetim Kurulunda 1, Üniversite senatosunda 1 adet toplantıya
katıldığı Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantısına başkanlık ettiği belirlenmiştir.
-03.11.2004; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı
tarihte kendi verdiği ders ücret beyanında 10-11 saatleri arasında 1 saat, 13-16 saatleri
arasında 4 saat dersi olduğu, aynı gün saat 11 'de Dekan olarak Ziraat Fakültesi Yönetim
Kuruluna başkanlık ettiği, ayrıca Yerel Gündem 21 Tanm Konseyi toplantıları amacıyla
Gelemen Tanm İşletmesinde saat 13'te bir toplantıya başkanlık ettiği, görevler arasında bir
çakışma bulunduğu anlaşılmaktadır.
-24.11.2004: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı
aynı tarihte kendi verdiği ders ücret beyanında 10-11 saatleri arasında 1 saat, 13-16 saatleri
arasında 4 saat dersi olduğu, aynı gün saat 11 'de Dekan olarak Ziraat Fakültesi Yönetim
Kuruluna başkanlık ettiği anlaşılmaktadır.

Aralık 2004:
Aralık (2004) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 3, Ziraat
Fakültesinde 4, Üniversite Yönetim Kurulunda 3, Üniversite senatosunda 3 adet toplantıya
katıldığı belirlenmiştir.
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-16.12.2004: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı
tarihte kendi verdiği ders ücret beyanında 9-12 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, aynca bu
tarihte Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığı (Toplantı sayısı 24), yine aynı tarihte
Üniversite Senatosu toplantısına katıldığı (Toplantı sayısı 15) anlaşılmaktadır.
-22.12.2004: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı
tarihte kendi verdiği ders ücret beyanında 10-11 saatleri arasında 1 saat, 13-16 saatleri
arasında ise 4 saatlik dersi olduğu anlaşılmıştır. Aynca 22.12.2004 tarihinde saat 11 'de Ziraat
Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığı ve bu toplantıya Dekan Pmar'ın başkanlık ettiği
anlaşılmıştır.

2005 Yılı
2005 yılı kayıtlan Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tutanakları, Dekan

Prof.Dr.Yunus Pınar'ın ders ücret formları, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite
Senatosu kararlarının tarihleri ile Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantılarının başkanı
olarak bu toplantıların yapıldığı tarihler dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Şubat 2005:
Şubat (2005) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 4, Ziraat
Fakültesinde 3, Üniversite Yönetim Kurulunda 3, Üniversite senatosunda 1 adet toplantıya
katıldığı belirlenmiştir.
-23.2.2005 tarihinde dersinin olduğu verdiği ders ücret formundan anlaşılmıştır. Bu tarihte 3
saati gündüz (9-12 saatleri arasında), 4 saati ise 17-22 saatleri arasında Samsun Meslek
Yüksekokulunda olmak üzere toplam 7 saatlik derse girdiği anlaşılmıştır. Bu tarihte
Amasya'da yapılan Yönetim Kurulu toplantısına katılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Mart 2005:
Mart (2005) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 4, Ziraat
Fakültesinde 3, Üniversite Yönetim Kurulunda 2, Üniversite senatosunda 2 adet toplantıya
katıldığı belirlenmiştir.
-02.03.2005; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulunda yüksekokul yönetim kurulu
toplantısına katıldığı, aynı gün Ziraat Fakültesinde saat 13.30'da yönetim kurulu toplantısına
katıldığı, saat 9-12 arasında 3 saat ve 17-22 saatleri arasında 4 dersi olduğu, yine saat 10'da
Karaköy Tarım İşletmesinde Yerel Gündem 21 Tarım Konseyi toplantısına başkanlık ettiği,
anlaşılmaktadır.
-10.03.2005: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulunda toplantının olduğu gün 10-12
saatleri arasında 2 saat dersi olduğu, aynca Üniversite Yönetim Kurulu Toplantısının
yapıldığı (toplantı sayısı 5), arkasından Üniversite Senatosu toplantısına katıldığı (Toplantı
sayısı 4) anlaşılmaktadır.
-16.03.2005: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulunda toplantının olduğu gün saat 9-12
arasında 3 saat ve 17-22 saatleri arasında 4 dersi olduğu anlaşılmaktadır.
-24.03.2005: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulunda toplantının olduğu gün saat 9-12
arasında 3 saat ve 17-22 saatleri arasında 4 dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Nisan 2005:
Nisan (2005) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 4, Ziraat
Fakültesinde 3, Üniversite Yönetim Kurulunda 2, Üniversite senatosunda 2 adet toplantıya
katıldığı belirlenmiştir.
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-01.04.2005: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulunda toplantının olduğu gün Ziraat
Fakültesinde 10-13 saatleri arasında 3 saatlik dersinin olduğu,
-13.04.2005; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulunda toplantının olduğu gün Ziraat

Fakültesinde 09-12 saatleri arasında 3 saatlik dersinin olduğu;
-21.04.2005: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulunda toplantının olduğu gün Ziraat
Fakültesinde 10-12 saatleri arasında 2 saatlik dersinin olduğu;
-29.04.2005: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulunda toplantının olduğu gün Ziraat
Fakültesinde 10-13 saatleri arasında 3 saatlik dersinin olduğu; belirlenmiştir.

Mayıs 2005:
Mayıs (2005) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 3, Ziraat
Fakültesinde 4, Üniversite Yönetim Kurulunda 1, Üniversite senatosunda 2 adet toplantıya
katıldığı belirlenmiştir.
-11.05.2005 ve 25.05.2005: tarihlerinde Amasya Meslek Yüksekokulunda toplantının olduğu
gün Ziraat Fakültesinde 90-12 saatleri arasında 3 ve 17-22 saatleri arasında ise Samsun
Meslek Yüksekokulunda 5 saatlik dersinin olduğu anlaşılmaktadır.

Haziran 2005:
Bu aya ait Araştırma komisyonuna ders ücret belgesi gönderilmemiştir. Ancak Prof.Dr. Yunus
8.6.2005 tarihinde saat 10'da ve 29.6.2005 tarihinde saat 14'te Ziraat Fakültesi Yönetim
Kurulu toplantılarına başkanlık etmiş, aynı günlerde Amasya Meslek Yüksekokulunda da
Yönetim Kurulu toplantılarına da katıldığı belgelerden anlaşılmıştır.

Eylül 2005:
Eylül (2005) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'm Amasya Meslek Yüksekokulunda 5, Ziraat
Fakültesinde 3, Üniversite Yönetim Kurulunda 2, Üniversite senatosunda 2 adet toplantıya
katıldığı belirlenmiştir.
-21.09.2005 ve 28.09.2005: tarihlerinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu
toplantısına katıldığı belirlenmiştir. Ancak, Ziraat Fakültesinde her iki tarihte de 10-12 ve 13-
15 saatleri arasında 2'şer saat; 17'dcn itibaren ise Samsun Meslek Yüksekokulunda 5 saatlik
derse girdiği anlaşılmıştır. 21.09.2005 tarihinde (toplantı sayısı 19) Üniversite Yönetim
Kurulu toplantısının yapıldığı, ayrıca 28.09.2005 tarihinde Dekan Prof.Dr.Yunus Pınar
Başkanlığında saat 11 'de Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldığı belirlenmiştir.
Ders saatleri ile yürütülen diğer görevlerin saatleri arasında çakışma bulunmaktadır.

Ekim 2005:
Ekim (2005) ayında Prof.Dr.Yunus Pınar'ın Amasya Meslek Yüksekokulunda 1, Ziraat
Fakültesinde 2, Üniversite Yönetim Kurulunda 3, Üniversite senatosunda 1 adet toplantıya
katıldığı belirlenmiştir.
-05.10.2005: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına katıldığı
belirlenmiştir. Bu tarihte Prof.Dr.Yunus Pınar Fakültesine verdiği ders ücret formundan
anlaşıldığı üzere 10-12 ve 13-15 saatleri arasında Ziraat Fakültesinde derse girdiği, aynı gün
Samsun Meslek Yüksekokulunda 17-22 saatleri arasında 5 saatlik derse girdiği anlaşılmıştır.
Yine bu tarihte tüm Dekanların üyesi oldukları Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı (toplantı
sayısı 20) yapılmıştır. Samsun ile Amasya arasında gidiş geliş mesafesi ve süresi dikkate
alındığında, hayatın normal koşulları ile uyuşmayan bir durum bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yönetici: Prof.Dr. Osman Zümrüt
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:
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1. İlahiyat Fakültesi Dekanı
2. İslam Tarihi Bölüm Başkanı
3. Temel İslara Bilimleri Bölüm Başkanı

2001 Yılı
Mart 2001:
-15.03.2001: tarihinde saat 14.30'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, aynı
saatte saat 14.30'da yapıldığı tutanaklarda belirtilen Üniversite Disiplin Kurulu toplantısına
katıldığı, ancak bu tarihte 13-16 saatleri arasında dersi olduğu, toplantı saatleri ile ders
saatlerini çakıştığı anlaşılmaktadır.

Nisan 2001
-02.04.2001: tarihinde saat 13.30'da İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık
ettiği, bu tarihte saat 13-15 arasında 2 saat dersi olduğu, ders ve toplantı saatinin çakıştığı
anlaşılmaktadır.
10.04.2001: tarihinde saat 10.00'da İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık
ettiği, bu tarihte saat 8-12 arasında 4 saat dersi olduğu, toplantı saatleri ile ders saatlerini
çakıştığı anlaşılmaktadır.

Maysı2001:
-10.05.2001: tarihinde saat 14.30'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte saat 13-16 arasında 3 saat dersi olduğu, ders saati ile toplantı saatinin çakıştığı
anlaşılmaktadır.

Eylül 2001:
-18.09.2001: tarihinde saat 15.00'te İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık
ettiği, bu tarihte saat 15-17 arasında 2 saat dersi olduğu, toplantının başlama saati ile dersin
başlama saatinin aynı olduğu ve her iki görevin birlikte devam eden kısmının çakıştığı.

Ekim 2001:
-09.10.2001 ve 16.10.2001; tarihinde saat 15.00'te İlahiyat fakültesi Yönetim Kurulu
toplantısına başkanlık ettiği, bu tarihte saat 15-17 arasında 2 saat dersi olduğu toplantının
başlama saati ile dersin başlama saatinin aynı olduğu ve her iki görevin birlikte devam eden
kısmının çakıştığı.
-31.10.2001: tarihinde saat 13.00'te İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık
ettiği, bu tarihte saat 13-17 arasında 4 saat dersi olduğu, toplantının başlama saati ile dersin
başlama saatinin aynı olduğu ve her iki görevin birlikte devam eden kısmının çakıştığı.
Kasım 2001:
-05.11.2001; tarihinde saat 14.00'te İlahiyat Fakültesi Yönetim kurulu toplantısına başkanlık
ettiği, bu tarihte 13-16 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, ders ve toplantı saatleri
çakışmaktadır.

Yönetici: Prof.Dr. İsmet Şenel
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı,
2. Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölüm Başkanı (Uhdesi altında)
3. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı (Uhdesi altında ediyor)
4. Tarih Bölümü Başkanı (Uhdesi altında)
5. Sinop Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
6. Sinop Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
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7. Mesudiye Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi

2002 Yılı
Nisan 2002:
-17.04.2002: tarihinde saat 10.00'da Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Disiplin
Kurulu toplantılarına katıldığı, bu tarihte 8-12 saatler arasına 4 saat dersi olduğu ve bu
derslerden ücret aldığı ortaya çıkmıştır. Ders saatleri ile toplantı saatinin çakıştığı
anlaşılmaktadır.

Mayıs 2002:
-27.05.2002: tarihinde saat 14.30'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte 13-17 ve 17-23 saatleri arasında kesintisiz 10 saat dersi olduğu ve bunlardan ücret
aldığı ders ücret formundan anlaşılmaktadır. 14.30'da toplantıya katılan Dekan Şenel'in en
azından 14-15 saati erindeki derslere giremeyeceği ortaya çıkmaktadır.

Eylül 2002:
-27.09.2002: tarihinde saat 16.00'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte 13-17 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu, ders ve toplantı saatlerinin çakıştığı
anlaşılmaktadır.

Ekim 2002:
-11.10.2002; tarihinde saat 14.00'te Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına ve 14.30'da
Üniversite Disiplin Kurulu toplantısına katıldığı belirlenmiştir. Bu tarihte Prof. Şenel'in 13-
17 saatleri arasında dersi olduğu ve ücret aldığı ortaya çıkmıştır. Ders ve toplantı saatleri
çakışmaktadır.

Komisyonumuza Fen Edebiyat Fakültesi idarecilik görevi olan öğretim üyeleri ile
ilgili olarak sadece

2001 yıl; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
2002 yılı; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait

ücret formları geldiği için bu öğretim üyelerinin 2000, 2003, 2004 ve 2005 yıllarındaki
durumlarını karşılaştırma olanağı olmamıştır. Gönderilen formlarda da bazı eksiklikler
olduğu (örneğin şubat ayları yok) dikkati çekmektedir.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. İsmet Şenel'in incelenen dönemden
sadece 2002 yılına ait ders ücreti formalarına göre çakışmalar yukarıda tesbit edilmiştir. Diğer
yıllara ilişkin ders ücret formları gönderilmediği ve Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite
Senatosu toplantılarının tamamına ait toplantı saatleri elde bildirilmediği için diğer ders
saatleri ile çakışmalar bulunup bulunmadığı incelenememiştir.

Yönetici: Prof.Dr.Hülya Köprülü
Çalıştığı Birim: Diş Hekimliği Fakültesi Tedavi Anabilim Dalı
Değişik Dönemlerdeki tdari Görevleri:

1. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı,
2. Üniversite Senatosu Üyeliği
3. Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği
4. Üniversite Disiplin Kurulu Üyeliği
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2001 Yılı
Ekim 2001:
-18.10.2001: tarihinde saat 15'te Üniversite Senato toplantısı olduğu, bu toplantıya katıldı ise
bu saatte başlayan ve 15-17 saatleri arasında 2 saat olan dersi bulunduğu, ders saatleri ile
toplantı saatinin çakıştığı anlaşılmaktadır.
-23-24 Ekim 2001: tarihlerinde Komisyonumuza gelen belgelere göre Tıp ve Sağlık Bilimleri
Eğitim Konseyi Toplantısına katılmak üzere Ankara'da görevli olduğu tarihlerde 14 saat dersi
olduğu, Ankara'da bulunduğu gün, Samsun'da yapılmış sayılan derslerin yapılmış olmasının
mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Kasım 2001:
-14.11.2001: tarihinde saat 15'te Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı olduğu, bu saatte
başlayan ve 15-17 saatleri arasında 2 saat olan ders yaptığını beyan ederek ders ücreti aldığı,
bu toplantıya katıldı ise, ders saatleri ile toplantı saatleri arasında çakışma bulunduğu
anlaşılmaktadır.

2002 Yılı
Mart 2002:
-15.03.2002: tarihinde saat 13.30'da Üniversite Yönetim Kurulu Toplantısı, saat 13-14
arasında ders yaptığını beyan ederek ücret aldığı, Bu toplantıya katıldı ise, ders saatleri ile
toplantı saatleri arasında çakışma bulunduğu anlaşılmaktadır

Nisan 2002:
-17.04.2002; tarihinde saat 10'da toplanan Disiplin Kurulu üyesi olarak (17.4.2002 tarih,
Toplantı Sayısı 3, Karar sayısı 4) toplantıya katıldığı ve Aynı saatlerde Üniversite Yönetim
Kurulu olduğu, bu tarihte Dekan Prof. Dr. Hülya Köprülü'nün 8-13 arasında 5 saat dersi
olduğu, Bu toplantıya katıldı ise, ders saatleri ile toplantı saatleri arasında çakışma bulunduğu
anlaşılmaktadır

Mayıs 2002:
-13-15.05.2002: tarihlerinde Ankara'da A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesinde "Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanlar Toplantısına" katıldığı komisyona gelen belgelerden anlaşılmaktadır. Ders
ücret formunda da 12-15 Ekim tarihlerinde derslerin yapılmadığı belirtilmiş, ancak 15 Ekim
tarihinde verilen 5 saatlik ders ücret olarak hesaplanmıştır.

-27.05.2002: tarihinde saat 14.30'da Üniversite Yönetim Kurulu Toplantısı olduğu, saat 14-
15 arasında ders yaptığım beyan ederek ücret aldığı, Bu toplantıya katıldı ise, ders saatleri ile
toplantı saatleri arasında çakışma bulunduğu anlaşılmaktadır

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Hülya Köprülü'nün 2001 -
2002 yılına ait ders ücreti formalarına göre çakışmalar tesbit edilmiştir. Diğer yıllara
ilişkin ders ücret formları gönderilmediği ve Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite
Senatosu toplantılarının tamamına ait toplantı saatleri elde bildirilmediği için diğer ders
saatleri ile çakışmalar bulunup bulunmadığı incelenememiştir.

Yönetici: Prof.Dr. Zafer Eren
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Amasya Eğitim Fakültesi Dekanı,
2. Amasya Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi,
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3. Samsun Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi,
4. Samsun Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı,
5. Amasya Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu üyesi

2001 Yılı
Eylül 2001:
-27.09.2001; tarihinde Samsun Fen Edebiyat fakültesi Yönetim Kurulu üyesi olarak kurul
toplantısına katıldığı, Fakülte Yönetim Kurulu tutanaklarına göre sabit iken; Prof.Eren'in bu
tarihte 9.00-12.00 saatleri arasında 3 saat; 13-16 saatleri arasında da 3 saat dersi olduğu; bu
derslerden ücret aldığı ortaya çıkmıştır.

Ekim 2001:
11.10.2001 ve 18.10.2001; tarihlerinde Samsun Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu
toplantılarına katıldığı, bu tarihlerde 9.00-12.00 saatleri arasında 3 saat, 13.00-16.00 saatleri
arasında 3 saat derse girdiği; bu derslerden bazılarının toplantı saatine geldiği halde ücret
alındığı ortaya çıkmıştır.

2002 Yılı
Mart 2002:
-26.03.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulunda yönetim kuruluna katıldığı kurul
kararlarından anlaşıldığı; ancak bu tarihte Samsun'da Fen Edebiyat Fakültesi'nde 9.00-12.00
saatleri arasında 3, 13.O0-15.O0 saatleri arasında 2 ve 17.00-20.00 saatleri arasında 3 saat
dersi olduğu; Amasya'ya gidiş geliş süresi dikkate alındığında, tüm görevlerin yapılmış
olduğunun kabul edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Nisan 2002:
-18.04.2002; tarihinde Amasya Sağlık Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
halbuki bu tarihte 9.00-12.00 saatleri arasında 3, 13.00-16.00 saatleri arasında 3 saat dersi
olduğu, Amasya'ya gidiş geliş süresi dikkate alındığında, tüm görevlerin yapılmış olduğunun
kabul edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.
-29.04.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksek Okulu yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte Samsun'da 9.00-12.00 saatleri arasında 3, 13.00-16.00 saatleri arasında 3 saat dersi
olduğu, Amasya'ya gidiş geliş süresi dikkate alındığında, tüm görevlerin yapılmış olduğunun
kabul edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Ekim 2002:
-08.10.2002: tarihinde Amasya Eğitim Fakültesi Dekanı olarak saat 16.30'da yönetim kurulu
toplantısı yaptığı toplantı tutanaklarında sabit bulunmuştur. Bu tarihte Dekan Eren'in 8.00-
11.00 saatleri arasında 3 saat, 14.00-16.000 saatleri arasında 3 saat ve 17.00-20.00 saatleri
arasında 3 saat derse girdiği ve ücretlerini aldığı, ders ve toplantı saatlerinin çakıştığı
anlaşılmaktadır.

Komisyonumuza Fen Edebiyat Fakültesi idarecilik görevi olan öğretim üyeleri ile
ilgili olarak sadece

2001 yıl; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
2002 yılı; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait

ücret formları geldiği için bu öğretim üyelerinin 2000, 2003, 2004 ve 2005 yıllarındaki
durumlarını karşılaştırma olanağı olmamıştır. Gönderilen formlarda da bazı eksiklikler
olduğu (örneğin şubat aylan yok) dikkati çekmektedir.
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Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Zafer Eren'in 2001 - 2002
yılına ait ders ücreti formalarına göre çakışmalar tesbit edilmiştir. Diğer yıllara ilişkin
ders ücret formları gönderilmediği ve Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu
toplantılarının tamamına ait toplantı saatleri elde bildirilmediği için diğer ders saatleri ile
çakışmalar bulunup bulunmadığı incelenememiştir.

Yönetici: Prof.Dr. Osman Ecevit
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
2. Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi
3. Üniversite Senatosu Üyesi
4. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölüm Başkanı

2002 Yılı
Nisan 2002:
-17.04.2002: tarihinde saat 10.00'da Üniversite Yönetim kurulu ve aynı saatte Üniversite
Disiplin Kurulu toplantılarına katıldığı saptanmıştır. Bu tarihte Ziraat Fakültesinde 8-10
saatleri arasında dersi olduğu anlaşılmaktadır.
-21.03.2002: tarihinde saat 10.00'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katıldığı
saptanmıştır. Bu tarihte Ziraat Fakültesinde 10-11 saatleri arasında dersi olduğu ve ücret
aldığı ortaya çıkmıştır. Toplantının ve dersin başlama saatleri aynıdır. Dolayısıyla aynı saatte
başlayarak devam eden görevlerin saatlerin çakıştığı anlaşılmaktadır.

Mayıs 2002:
-27.05.2002: tarihinde saat 13.30'da Üniversite Yönetim kurulu toplantısına katıldığı, aynı
tarihte Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yönetim kuruluna başkanlık ettiği
saptanmıştır. Dekan Ecevit'in bu tarihte Ziraat Fakültesinde 8-11 ve 13-17 saatleri arasında
dersi bulunmaktadır. Ders ve toplantı saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır.

Ekim 2002:
-17.10.2002: tarihinde Ünye İktisadi ve idari Bilimler fakültesi'nde Yönetim Kurulu
toplantısına başkanlık ettiği, bu tarihte Ziraat Fakültesi'nde 8-11 saatleri arasında 3 ve 15-16
saatleri arasında 1 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Kasım 2002:
-28.11.2002: tarihinde Ünye İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi'nde yönetim kurulu
toplantılarına başkanlık ettiği toplantı tutanaklarından ortaya çıkmaktadır. Bu tarihte Ziraat
Fakültesi'nde 8-10 saatleri arasında 2 ve 15-17 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu ve
bunlardan ücret aldığı saptanmıştır.

2003 Yılı
Şubat 2003:
-25.02.2003; tarihinde yapılan Üniversite Yönetim kurulu ve Üniversite Senatosu
toplantılarına katıldığı, aynı tarihte Ziraat Fakültesi'nde 8-12 saatleri arasında ve 14-17
saatleri arasında dersi bulunduğu anlaşılmaktadır.

2004 Yılı
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AraIık2004:
-27.12.2004; tarihinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma
Anabilim Dalı Doktora öğrencisinin sınavını yapmak üzere (Faruk Akyazı) yolluk ve
gündeliği (GOP Üniversitesince) karşılanarak Tokat'ta kendi isteği üzerine (23.12.2004 tarih
ve Bitki Koruma Bölümü 403 sayılı yazı) OMÜ Ziraat Fakültesi'nce görevlendirilmesi uygun
bulunmuştur. Ancak aynı tarihte Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi dersine girdiğinin beyan ederek ek ders ücreti almıştır.

2005 Yıh
Mayıs 2005:
-13.05.2005; tarihinde Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Yönetim Kurulu
toplantısı yapıldığı ve Dekan Prof. Dr. Osman Ecevit'in bu toplantıya başkanlık ettiği toplantı
tutanaklarından anlaşılmaktadır.Aynı tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat (Samsun Ziraat
Fakültesi'nde) ve 13-15 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Eylül 2005:
-21.09.2005; tarihinde Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarının olduğu, bu tarihte
Dekan Prof.Dr. Osman Ecevit'in (Bitki Koruma, Entomoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi)
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde saat 10-11 ve 13-14 arasında 2'şer saat olmak
üzere Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Tarım Ekonomisi derslerine girdiği ve bunlardan
ücret aldığı ders ücret beyanından anlaşılmaktadır.

Ekim 2005:
-14.10.2005; tarihinde Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihte 9-17
saatleri arasında Ziraat Fakültesi'nde kesintisiz 8 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Osman Ecevit'in 2001 - 2002
yılına ait ders ücreti formalarına göre çakışmalar tesbit edilmiştir. Diğer yıllara ilişkin
ders ücret formları gönderilmediği, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Üniversite
Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu toplantılarının tamamına ait toplantı saatleri elde
bildirilmediği için diğer ders saatleri ile çakışmalar bulunup bulunmadığı incelenememiştir.

Yönetici: Prof.Dr. Sevgi Koyuncu
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü
2. Bafra Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üyesi
3. Sinop Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi
4. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Anabilim Dalı Başkanı

2003 Yıh
Nisan 2003:
Bu ayda Bafra Meslek Yüksekokulu'nda 2 yönetim kurulu toplantısına katıldığı saptanmıştır.

-30.04.2003; tarihinde Bafra Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
ancak bu tarihte Samsun Eğitim Fakültesi'nde 10-12 saatleri arasında 2 saat, 13-17 saatleri
arasında 4 saat ve 17-19 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Mayıs 2003:
Bu ayda Bafra Meslek Yüksekokulu'nda 5 yönetim kurulu toplantısına katıldığı saptanmıştır.
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-14.05.2003: tarihinde Bafra Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısına katıldığı
saptanmış, ancak bu tarihte Samsun Eğitim Fakültesi'nde 10-12 saatleri arasında 2 saat, 13-17
saatleri arasında 4 saat ve 17-19 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Eylül 2003:
Bu ayda Prof. Koyuncu'nun Bafra Meslek Yilksekokulu'nda 2 yönetim kurulu toplantısına
katıldığı saptanmıştır.
-08.09.2003 ve 22.09.2003; tarihlerinde 10-12 saatleri arasında 2 ve 15-17 saatleri arasında1
saat dersi olduğu ve bu derslerden ücret aldığı ortaya çıkmıştır. Bu tarihte Bafra Meslek
Yüksekokulu müdürü Doç.Dr. Tahit Güneş'in Samsun Meslek Yüksekokulu'nda tam gün
dersi olduğu, anlaşılmaktadır.

Ekim 2003:
Bu ayda Prof. Koyuncu'nun Bafra Meslek Yüksekokulu'nda 2, Sinop Eğitim Fakültesi'nde 4
defa yönetim kurulu toplantısına katıldığı saptanmıştır.
-13.10.2003 ve 27.10.2003: tarihlerinde Sinop Eğitim Fakültesi'nde yönetim kurulu
toplantısına katıldığı kurul tutanaklarından anlaşılmıştır. Bu tarihlerde Samsun Eğitim
Fakültesi'nde 10-12 saatleri arasında 2 ve 15-17 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu ve
bunlardan ücret aldığı ders ücret formunda belirtilmiştir. Snop'taki toplantıların 13.10.2003
tarihinde olanı saat 15.00'te, 27.10.2003 tarihinde olanıysa saat 14.00'te başlamıştır. Ders ve
toplantı saatleri çakışmaktadır.
-21.10.2003: tarihinde Sinop Eğitim Fakültesi'nde yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte verdiği ders ücret formuna göre Samsun Eğitim Fakültesi'nde 10-12 saatleri arasında
2, 13-21 saatleri arasında ise 8 saat kesintisiz dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı ortaya
çıkmıştır. Sinop ile Samsun arasında gidiş geliş mesafesi dikkate alındığında, tüm görevlerin
yapılmış olduğunun kabul edilmesi normal koşullara uymamaktadır.

Kasım 2003:
Kasım ayında Prof.Dr. Sevgi Koyuncu'nun Bafra Meslek Yüksekokulu'nda 2, Sinop Eğitim
Fakültesi'nde 4 adet yönetim kurulu toplantısma katıldığı saptanmıştır.
-03.11.2003, 10.11.2003 ve 17.11.2003: tarihlerinde saat 10.00'da Sinop Eğitim
Fakültesi'nde yönetim kurulu toplantılarına katıldığı, bu tarihlerde Samsun Eğitim
Fakültesi'nde 10-12 saatleri arasında 2, 16-17 saatleri arasında da 2 saat dersi olduğu ve
ücret aldığı, Sinop ile Samsun arasında gidiş geliş mesafesi de dikkate alındığında, tüm
görevlerin yapılmış olduğunun kabul edilmesi normal koşullara uymamaktadır.
-18.11.2003: tarihinde Bafra Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte Samsun Eğitim Fakültesi'nde 10-12 saatleri arasında 2 ve 13-21 saatleri arasında 8
saat dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı saptanmıştır.

Aralık 2003:
Kasım ayında Prof.Dr. Sevgi Koyuncu'nun Bafra Meslek Yüksekokulu'nda 1, Sinop Eğitim
Fakültesi'nde 2 adet yönetim kurulu toplantısına katıldığı saptanmıştır.
-01.12.2003 ve 22.12.2003: tarihlerinde Sinop Eğitim Fakültesi'nde saat 10'da yönetim
kurulu toplantılarına katıldığı, bu toplantıların olduğu günde saat 10-12 arasında 2 saat, 15-
17 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu görülmektedir. Ders ve toplantı saatleri çakışmaktadır.
-15.12.2003: tarihinde Bafra Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
bu tarihte saat 10-12 ve 15-17 saatleri arasında 2'şer saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Yönetici: Prof.Dr. Zeki Acar
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:
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1. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı
2. Kavak Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi,
3. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi
4. Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

2001 Yılı
Mavıs 2001:
10.05.2001 ve 24.05.2001: tarihlerinde saat 10.00'da Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı, ancak bu tarihlerde 10.00-13.00 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu,
toplantının başlama saati ile dersin başlama saatinin aynı olduğu ve her iki görevin birlikte
devam eden kısmının çakıştığı.

Eylül 2001:
-26.09.2001: tarihinde Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu toplantısı olduğu gün (saat
15.00'de), verdiği ders ücret formuna göre 9 saat 1. öğretimde, 3 saat 2. öğretimde olmak
üzere 12 saat dersi olduğu, 8.00-13.00 arasında 5 saat, 13.00-17.00 arasında 4 saat dersi
olduğu; öğle arası dahil hiç boş zamanı olmadığı, 17.00'den itibaren saat 20.00'ye kadar dersi
olduğu, toplantı saatleri ile ders saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır.

Ekim 2001:
-03.10.2001: Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Toplantısına katıldığı (03.10.2001
tarih 37 sayılı toplantı, Prof.Dr. Ahmet Erdönmez başkanlığında); bu tarihte 8.00-13.00
saatleri arasında 5, 13.00-16.00 saatleri arasında 4 ve 17.00-20.00 saatleri arasında 3 saat
dersi olduğu, Samsun-Kavak arasının 50 km olduğu düşünüldüğünde, hayatın normal
koşullarına uyumlu olmayan bir durum olduğu anlaşılmaktadır.
-17.10.2001: tarihinde Doç.Dr.Zeki Acar'ın Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu
toplantısına(saat 15.00) ve Kavak Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısına katıldığı
belirlenmiştir. Ancak bu tarihte Zeki Acar'ın 8.00-13.00 saatleri arasında 4 saat ve 17.00-
20.00 saatleri arasında 3 saat derse girip ücret aldığı Ekim 2001 ders ücret formlarından
anlaşılmaktadır. Samsun-Kavak arasının 50 km olduğu düşünüldüğünde, hayatın normal
koşullarına uyumlu olmayan bir durum olduğu anlaşılmaktadır.

Kasım 2001:
-07.11.2001: tarihinde Zeki Acar'ın Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu toplantısına
katıldığı(14.30), ancak bu tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 5 saat, 13.00-17.00 saatleri
arasında 4 saat ve 17.00-20.00 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu saptanmıştır. Ders ve
toplantı saatleri arasında bir çakışma bulunduğu anlaşılmaktadır.
-25.11.2001: tarihinde Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı(14.30),
ancak bu tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 5 saat, 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat ve
17.00-20.00 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu saptanmıştır. Ders ve toplantı saatleri
arasında bir çakışma bulunduğu anlaşılmaktadır.

Aralık 2001:
-05.12.2001: tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 5, 13.00-14.00 saatleri arasında 1, 15.00-17.00 saatleri
arasında 3 saat olmak üzere 11 saat dersi olduğu, bu tarihte Kavak ilçesine gitmek için
zamanı olmadığı dolayısıyla bazı derslere girmeden ücret aldığı;
-12.12,2001; tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı,
aynı tarihte saat 15.30'da Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantısına katıldığı,
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halbuki bu tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 5, 13.00-14.00 saatleri arasında 1, 15.00-17.00
saatleri arasında 3 saat olmak üzere 11 saat olmak üzere dersi bulunduğu, Samsun-Kavak
arasının 50 km olduğu düşünüldüğünde, hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan bir
durum olduğu anlaşılmaktadır.
-19.12.2001; tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı,
aynı tarihte saat 15.30'da Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantısına katıldığı,
halbuki bu tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 5, 13.00-14.00 saatleri arasında 1, 15.00-17.00
saatleri arasında 3 saat olmak üzere 11 saat olmak üzere dersi bulunduğu, ders ve toplantı
görev saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır.
-26.12.2001; tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı,
aynı tarihte saat 15.30'da Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantısına katıldığı,
halbuki bu tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 5, 13.00-14.00 saatleri arasında 1, 15.00-17.00
saatleri arasında 3 saat olmak üzere 11 saat olmak üzere dersi bulunduğu, ders ve toplantı
görev saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır.

2002 Yılı
Mart 2002:
-15.03.2002; tarihinde Zeki Acar'ın 10.00-13.00 saatleri arasında 3 saat, 13.00-17.00 saatleri
arasında 4 saat ve 17.00-19.00 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır Samsun-
Kavak arasının 50 km olduğu düşünüldüğünde, hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan
bir durum olduğu anlaşılmaktadır.

Mayıs 2002:
-16.05.2002: tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu'nda Yönetim Kurulu toplantısına
katıldığı, bu tarihte 8.00-13.00 arasında 5, 13.00-16.00 arasında 4 saat dersi olduğu, Samsun-
Kavak arasının 50 km olduğu düşünüldüğünde, hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan
bir durum olduğu anlaşılmaktadır.

Ekim 2002:
-01.10.2002; tarihinde Zeki Acar'ın Kavak Meslek Yüksekokulu'nda Yönetim Kurulu
toplantılarına katıldığı, ancak bu tarihte verdiği ders ücreti beyanına göre 9.00-13.00 saatleri
arasında 4 saat, 13.00-15.00 saatleri arasında 2 saat derse girdiği, aynı gün 20.00-22.00
saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır
-03.10.2002; tarihinde Zeki Acar'ın Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı yönetim kurulu tutanaklarından anlaşılmaktadır. Ancak aynı tarihte ders
ücreti formlarından da anlaşıldığına göre, 8.00-13.00 saatleri arasında 5, 13.00-16.00 saatleri
arasında 4 ve 17.00-20.00 saatlerinde arasında da 3 saat dersi olduğu, Samsun-Kavak arasının
50 km olduğu düşünüldüğünde, hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan bir durum
olduğu anlaşılmaktadır.
-09.10.2002: tarihinde, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün bu tarihte yapılan katıldığı (14.00)
Enstitü Yönetim Kurulu kararlarından anlaşılmış olup, Zeki Acar'ın bu tarihte 8.00-13.00
saatleri arasında 5 saat(l saati zorunlu, 4 saati ücretli), 13.00-16.00 saatleri arasında 4
saat(zorunlu) dersi olduğu, ders ve toplantı saatlerini çakıştığı anlaşılmaktadır.
-15.10.2002: tarihinde Zeki Acar'ın Kavak Meslek Yüksekokulu'nda Yönetim Kurulu
toplantılarına katıldığı, ancak bu tarihte verdiği ders ücreti beyanına göre 9.00-13.00 saatleri
arasında 4 saat, 13.00-15.00 saatleri arasında 2 saat derse girdiği, aym gün 20.00-22.00
saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır
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-17.10.2002; tarihinde Zeki Acar'ın Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı yönetim kurulu tutanaklarından anlaşılmaktadır. Ancak aynı tarihte ders
ücreti formlarından da anlaşıldığına göre, 8.00-13.00 saatleri arasında 5, 13.00-16.00 saatleri
arasında 4 ve 17.00-20.00 saatlerinde arasında da 3 saat dersi olduğu, Samsun-Kavak arasının
50 km olduğu düşünüldüğünde, hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan bir durum
olduğu anlaşılmaktadır.
-23.10.2002; tarihinde, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün bu tarihte yapılan katıldığı (14.00)
Enstitü Yönetim Kurulu kararlarından anlaşılmış olup, Zeki Acar'ın bu tarihte 8.00-13.00
saatleri arasında 5 saat(l saati zorunlu, 4 saati ücretli), 13.00-16.00 saatleri arasında 4
saat(zorunlu) dersi olduğu, ders ve toplantı saatlerini çakıştığı anlaşılmaktadır.

Kasım 2002:
-05.11.2002; tarihinde Zeki Acar'ın Kavak Meslek Yüksekokulu'nda Yönetim Kurulu
toplantılarına katıldığı, ancak bu tarihte verdiği ders ücreti beyanına göre 9.00-13.00 saatleri
arasında 4 saat, 13.00-15.00 saatleri arasında 2 saat derse girdiği, aynı gün 20.00-22.00
saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.
-07.11.2002; tarihinde Zeki Acar'ın Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı yönetim kurulu tutanaklarından anlaşılmaktadır. Ancak aynı tarihte ders
ücreti formlarından da anlaşıldığına göre, 8.00-13.00 saatleri arasında 5, 13.00-16.00 saatleri
arasında 4 ve 17.00-20.00 saatlerinde arasında da 3 saat dersi olduğu, Samsun-Kavak arasının
50 km olduğu düşünüldüğünde, hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan bir durum
olduğu anlaşılmaktadır.
-26.11.2002; tarihinde Zeki Acar'ın Kavak Meslek Yüksekokulu'nda Yönetim Kurulu
toplantılarına katıldığı, ancak bu tarihte verdiği ders ücreti beyanına göre 9.00-13.00 saatleri
arasında 4 saat, 13.00-15.00 saatleri arasında 2 saat derse girdiği, aynı gün 20.00-22.00
saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Aralık 2002:
-11.12.2002; tarihinde saat 14.30'da Fen Bilimleri Enstitüsü yönetim kurulu toplantısına
katıldığı bu tarihte 10.00-12.00 saatleri arasında 2, 13.00-16.00 saatleri arasında ise 4 saatlik
dersi olduğu, ders ve toplantı saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır.
-19.12.2002; tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu yönetim Kurulu toplantılarına katıldığı,
toplantı tutanaklarını imzaladığı; bu tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 5,13.00-16.00 saatleri
arasında 4 ve 17.00-21.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu, Samsun-Kavak arasının 50 km
olduğu düşünüldüğünde, hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan bir durum olduğu
anlaşılmaktadır.

2003 Yılı
Ocak 2003:
-02.01.2003; tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu'nda Yönetim Kurulu toplantısına
katıldığı; yüksekokul yönetim kurulu tutanaklarında sabit olduğu; ancak bu tarihte 8.00-13.00
saatleri arasında 5, 13.00-16.00 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu; anlaşılmaktadır.

Şubat 2003:
-25.02.2003: tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu toplantılarına katıldığının tutanaklarda
sabit görüldüğü; bu tarihte 8.00-12.00 saatleri arasında 4 saat, 13.00-17.00 saatleri arasında 4
saat ve 20.00-22.00 saatleri arasında 2 saat ücretli derse girdiği; Samsun-Kavak arasının 50
km olduğu düşünüldüğünde, hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan bir durum olduğu
anlaşılmaktadır.
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Mart 2003:
-04.03.2003; tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı,
ancak bu tarihte 8.00-12.00 saatleri arasında 4 saat, 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat ve
20.00-22.00 saatleri arasında 2 saat ücretli derse girdiği; Samsun-Kavak arasının 50 km
olduğu düşünüldüğünde, hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan bir durum olduğu
anlaşılmaktadır.
-06.03.2003: tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı,
kurul kararlarından anlaşılmaktadır. Ancak bu tarihte 08.00-12.00 saatleri arasında 5 saat,
12.00-16.00 saatleri arasındaysa 3 saat dersi olduğu, Samsun-Kavak arasının 50 km olduğu
düşünüldüğünde, hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan bir durum olduğu
anlaşılmaktadır.
-06.03.2003: tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı,
ancak bu tarihte 8.00-12.00 saatleri arasında 4 saat, 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat ve
20.00-22.00 saatleri arasında 2 saat ücretli derse girdiği; Samsun-Kavak arasının 50 km
olduğu düşünüldüğünde, hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan bir durum olduğu
anlaşılmaktadır.

Nisan 2003:
-08.04.2003: tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu'nda toplantıya katıldığı toplantı
tutanaklarıyla, bu tarihte 8.00-12.00 saatleri arasında 4, 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat
dersi olduğu da ders ücreti formlarıyla sabittir. Samsun-Kavak arasının 50 km olduğu
düşünüldüğünde, hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan bir durum olduğu
anlaşılmaktadır.
-24.04.2003: tarihinde saat 15.00'te Fen Bilimleri Enstitüsü toplantısına katıldığı tutanaklarda
sabittir. Ancak bu tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 5 saat, 13.00-16.00 saatleri arasında 3
saatlik dersi olduğu, ders ve toplantı saatlerini çakıştığı anlaşılmaktadır.
-29.04.2003: tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu'nda toplantıya katıldığı toplantı
tutanaklarıyla, bu tarihte 8.00-12.00 saatleri arasında 4, 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat
dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Mayıs 2003:
-01.05.2003: tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısına katıldığının
tutanaklarda sabit olduğu; bu tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 5 saat, 13.00-16.00 saatleri
arasında 3 saatlik dersi olduğu, Samsun-Kavak arasının 50 km olduğu düşünüldüğünde,
hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan bir durum olduğu anlaşılmaktadır.

Evini 2003:
-30.09.2003: tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu'nda yönetimi kurulu toplantısına
katıldığı; bu tarihte 8.00-10.00 arasında 2 saat, 11.00-12.00 arasında 1 saat, 13.00-16.00
arasında 3 saat dersi olduğu, Samsun-Kavak arasının 50 km olduğu düşünüldüğünde, hayatın
normal koşullarına uyumlu olmayan bir durum olduğu anlaşılmaktadır.

Ekim 2003:
-31.10.2003: tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı,
toplantı tutanaklarında sabit iken, bu tarihte 9.00-13.00 arasında 4, 13.00-17.00 arasında 4
saat olmak üzere 8 saat dersi olduğu, Samsun-Kavak arasının 50 km olduğu düşünüldüğünde,
hayatın normal koşullarına uyumlu olmayan bir durum olduğu anlaşılmaktadır.

Aralık 2003:
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16.12.2003 ve 23.12.2003: tarihlerinde Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
toplantılarına katıldığı, bu tarihlerde verdiği ders ücret formuna göre 8.00-10.00 saatleri
arasında 2, 12.00-13.00 saatleri arasında 1 ve 13.00-16.00 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu
ve bunlardan ücret aldığı, Samsun-Kavak arasının 50 km olduğu düşünüldüğünde, hayatın
normal koşullarına uyumlu olmayan bir durum olduğu anlaşılmaktadır.

2004 Yılı
Kasım 2004:
24.11.2004 tarihinde ise 11.30'da Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu toplantısına
katıldığı, bu tarihlerin her ikisinde de 9.00-13.00 saatleri arasında da 4 saat dersi olduğu, ders
ve toplantı saatinin çakıştığı anlaşılmaktadır.

Aralık 2004:
-29.12.2004: tarihinde saat 14.00'te Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu toplantısına
katıldığı, bu tarihte verdiği ders ücret formuna göre 9.00,13.00 saatleri arasında 4, 13.00-
16.00 saatleri arasımda ise 4 saat dersi olduğu, ders ve toplantı saatlerini çakıştığı
anlaşılmaktadır;

2005 Yılı
Mayıs 2005:
-26.05.2005; tarihinde saat 14.30'da Fen Bilimleri Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte 8.00-12.00 saatleri arasında 4 saat, 13.00-16.00 saatleri arasında ise 4 saat dersi
olduğu, ders ve toplantı saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır.

Yönetici: Prof.Dr.Prof.Dr.Ünal Zeybekoğlu
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü,
2. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi
3. Çarşamba Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi
4. Merzifon Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi
5. Vezirköprü Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi
6. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi
7. ÖSYM Samsun İl Temsilcisi

2001 Yılı
Mayıs 2001:
Bu ayda Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Ünal Zeybekoğlu'nun Merzifon
Meslek Yüksekokulu'nda 3 adet Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı tutanaklardan
anlaşılmaktadır.
-02.05.2001; tarihinde Merzifon Meslek Yüksekokulu'nda saat 10.30'da Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı, bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 8.00-11.00 saatleri
arasında 3, 13.00-16.00 saatleri arasında 3 ve 17.00-20.00 saatleri arasında 3 saat ders olduğu
ve bunlardan ücret aldığı ders ücret formundan anlaşılmaktadır. Ders ve toplantı saatlerinde
çakışma olduğu açık olarak görülmektedir.
-21.05.2001 ve 28.05.2001: tarihlerinde saat 11.00'de Merzifon Meslek Yüksekokulu'nda
Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, bu tarihlerde 8.00-10.00 saatleri arasında 2 ve 13.00-
15.00 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu, Merzifon ile üniversite kampusu arasındaki
mesafenin 115 km olduğu düşünülür ise, normal koşullarla uyumlu olmayan bur durum
olduğu anlaşılmaktadır.
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Haziran2001:
Bu ayda Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü olan Ünal Zeybekoğlu, Merzifon Meslek
Yüksekokulu'nda 1 yönetim kurulu toplantısına katılmıştır.
-20.06.2001; tarihinde saat 10.00'da Merzifon Meslek Yüksekokulu'nda Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı, ancak bu tarihte Doç.Dr. Zeybekoğlu'nun 8.00-11.00 saatlerinde 3 saat,
13.00-16.00 saatleri arasında 3 ve 17.00-20.00 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu ve
bunlardan ücret aldığı, ders saatleri ile toplantı saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır.

Eylül 2001:
Bu ayda Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Ünal Zeybekoğlu Terme Meslek
Yüksekokulu'nda 1, Merzifon Meslek Yüksekokulu'nda 3 toplantıya katılmıştır. Bu
toplantılardan bir tanesi derslerin başladığı döneme gelmiştir.
-26.09.2001; tarihinde saat 10.30'da Merzifon Meslek Yüksekokulu'nda Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı saptanmıştır. Ancak bu tarihte 13.00-15.00 saatleri arasında 2 saat
Samsun'da dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı, Merzifon ile üniversite kampusu
arasındaki mesafenin 115 km olduğu düşünülür ise, normal koşullarla uyumlu olmayan bur
durum olduğu anlaşılmaktadır.

Kasım 2001:
Bu ayda 2'si Terme Meslek Yüksekokulu'nda, biri Merzifon Meslek Yüksekokulu'nda olmak
üzere 3 Yönetim Kurulu toplantısına katılmıştır.
-16.11.2001; tarihinde saat 10.00'da Merzifon Meslek Yüksekokulu'nda Yönetim kurulu
toplantısına katıldığı, ancak bu tarihte 11.00-15.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu,
Merzifon ile üniversite kampusu arasındaki mesafenin 115 km olduğu düşünülür ise, normal
koşullarla uyumlu olmayan bur durum olduğu anlaşılmaktadır.

2002 Yılı
Mart 2002:
Bu ayda Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ünal Zeybekoğlu Terme Meslek
Yüksekokulu'nda 2, Merzifon Meslek Yüksekokulu'nda 1 yönetim kurulu toplantısına
katılmıştır.
-01.03.2002 ve 08.03.2002; tarihlerinde Terme Meslek Yüksekokulu'nda Müdür olarak
Yönetim Kurulu'na başkanlık ettiği tutanaklardan belirlenmiştir. Ancak bu tarihlerde Samsun
Fen edebiyat Fakültesi'nde 9.00-12.00 saatleri arasında 3, 13.00-16.00 saatleri arasında 3 ve
17.00-20.00 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı, Terme ile
Üniversite kampusu arasındaki mesafe ve gidiş geliş süresi dikkate alındığında, normal
koşullarla uyumlu bir durum olmadığı ortaya çıkacaktır.
-13.03.2002; tarihinde ise Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Zeybekoğlu'nun Merzifon
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıya katıldığı saptanmıştır. Bu
tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 9.00-12.00 saatleri arasında 3 ve 13.00-16.00
saatleri arasında 3 saat olmak üzere toplam 6 saat dersi olduğu ve Merzifon ile üniversite
kampusu arasındaki mesafenin 115 km olduğu düşünülür ise, normal koşullarla uyumlu
olmayan bur durum olduğu anlaşılmaktadır.

Nisan 2002:
Bu ayda Terme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ünal Zeybekoğlu'nun Terme Meslek
Yüksekokulu'nda 3, Merzifon Meslek Yüksekokulu'nda 1 yönetim kurulu toplantısına
katıldığı saptanmıştır.
-10.04.2002; tarihinde Terme Meslek Yüksekokulu'nda müdür olarak yönetim kurulu
toplantısı yaptığı, bu tarihte verdiği ders ücret formuna göre 9.0O-12.00 saatleri arasında 3,
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13.00-16.00 saatleri arasında 3 olmak üzere 6 saat dersi olduğu ve Terme ile üniversite
kampusu arasındaki mesafenin ve gidiş geliş süresi düşünülür ise, normal koşullarla uyumlu
olmayan bur durum olduğu anlaşılmaktadır..
-24.04.2002; tarihinde Doç. Dr. Zeybekoğlu'nun Terme Meslek Yüksekokulu'nda müdür
olarak yönetim kurulu toplantısı yaptığı, yine aynı tarihte üyesi olduğu Merzifon Meslek
Yüksekokulu yönetim kurulunda 10.30'da toplantıya katıldığı yönetim kurulları
tutanaklarında sabittir. Bu tarihte Zeybekoğlu'nun verdiği ders ücret formuna göre 9.00-12.00
saatleri arasında 3, 13.00-16.00 saatleri arasında 3 olmak üzere 6 saat dersi olduğu ve
bunlardan ücret aldığı, Üniversite kampusu ile Terme arasında ortalama 65, Terme ile
Merzifon arasında yaklaşık 160 km bulunmaktadır. Buna göre normal koşullarla uyumlu
olmayan bur durum olduğu anlaşılmaktadır.

Mayıs 2002:
Bu ayda Terme Meslek Yüksekokulu müdürü Zeybekoğlu'nun Terme'de 1, Merzifon'da 1
yönetim kurulu toplantısına katıldığı saptanmıştır.
-22.05.2002: tarihinde Merzifon Meslek Yüksekokulu'nda saat 10.30'da yönetim kurulu
toplantısına katıldığı tutanaklardan belirlenmiştir. Bu tarihte Zeybekoğlu'nun verdiği ders
ücret formuna göre 9.00-12.00 saatleri arasında 3, 13.00-16.00 saatleri arasında 3 olmak üzere
6 saat dersi olduğu, ders saati ile toplantı saatinin çakıştığı anlaşılmaktadır.
-27.05.2002: tarihinde Terme Meslek Yüksekokulu müdürü olarak yönetim kurulu toplantısı
düzenlediği, bu tarihte ise 9.00-12.00 saatleri arasında 3, 13.00-15.00 saatleri arasında 2 saat
dersi olduğu, Terme ile üniversite kampusu arasındaki mesafe ve gidiş geliş süresi düşünülür
ise, normal koşullarla uyumlu olmayan bur durum olduğu anlaşılmaktadır.

Ekim 2002:
-07.10.2002; tarihinde 13-15 saatleri arasında Fen Edebiyat Fakültesinde 2 saat, 17-19
saatleri arasında ise 2 saat dersi olduğu ders ücret formundan anlaşılmıştır. Prof.Dr. Ü.
Zeybekoğlu aynı gün (7.10.2002) Merzifon Meslek Yüksekokulu Yönetim kurulu toplantısına
katılıyor. Üniversite kampusu ile Terme arasında ortalama 65, Terme ile Merzifon arasında
yaklaşık 160 km bulunmaktadır. Buna göre normal koşullarla uyumlu olmayan bur durum
olduğu anlaşılmaktadır.

Komisyonumuza Fen Edebiyat Fakültesi idarecilik görevi olan öğretim üyeleri ile
ilgili olarak sadece

2001 yıl; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
2002 yılı; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait

ücret formları geldiği için bu öğretim üyelerinin 2000, 2003, 2004 ve 2005 yıllarındaki
durumlarını karşılaştırma olanağı olmamıştır. Gönderilen formlarda da bazı eksiklikler
olduğu (örneğin şubat aylan yok) dikkati çekmektedir.

Yönetici: Prof.Dr.Haluk Kefelioğlu
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
2. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi
3. Terme Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Uyssi,
4. Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi
5. Merzifon Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi
6. Sinop Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi
7. Sinop Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi
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8. AÖF İl Temsilcisi

2001 Yılı
Mart 2001:
Bu ayda Samsun Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olan Haluk Kefelioğlu Merzifon
Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu üyesi olarak 2 defa yönetim kurulu toplantısına
katılmıştır. Bu toplantılardan;
-14.03.2001; tarihinde Merzifon Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısına katıldığı
toplantı tutanaklarında sabit iken, bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 10.00-12.00
saatleri arasında 2 saat, 13.00-15.00 saatleri arasında ise 2 saat dersi olduğu, Merzifon ile
üniversite kampusu arasındaki mesafenin 115 km olduğu düşünülür ise, normal koşullarla
uyumlu olmayan bur durum olduğu anlaşılmaktadır.

Ekim 2001:
Bu ayda Fen edebiyat Fakültesi Dekan yardımcısı Doç.Dr. Haluk Kefelioğlu Yönetim Kurulu
üyesi olduğu Terme Meslek Yüksekokulu'nda 2, Sinop Eğitim Fakültesi'nde 2 yönetim
kurulu toplantısına katılmıştır.
-11.10.2001: tarihinde Terme'de Meslek Yüksekokulu'nda yapılan yönetim kurulu
toplantısına katıldığı, ancak bu tarihte Samsun Fen edebiyat Fakültesi'nde 9.00-13.00 saatleri
arasında 4 saat ve 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat olmak üzere toplam 8 saat dersi olduğu;
Termeye gidiş geliş süresi nazara alındığında normal koşullarla uyumlu olmayan bur durum
olduğu anlaşılmaktadır.
-15.10.2001: tarihinde saat 10.00'da Sinop Eğitim Fakültesi'nde yönetim kurulu üyesi olarak
toplantıya katıldığı; bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde saat 10.00-12.00 arasında
2 saat, 13.00-15.00 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu, ders ve toplantı saatleri arasında
çakışma bulunduğu anlaşılmaktadır.
-24.10.2005; tarihinde Sinop Eğitim Fakültesi'nde saat 10.00'da yönetim kurulu toplantısına
katıldığı kurul tutanaklarından anlaşılmaktadır. Bu tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 5 saat
dersi olduğu ve bu derslerden ücret aldığı, ders ve toplantı saatlerinin çakıştığı
anlaşılmaktadır.

Kasım 2001:
Bu ayda Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Haluk Kefelioğlu 1 defa Sinop
Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı belirlenmiştir.
-14.11.2001; tarihinde saat 10.00'da Sinop'ta Sinop Eğitim Fakültesi yönetim kurulu
toplantısına katıldığı; ancak bu tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 5 saat dersi olduğu, ders ve
toplantı saatlerinin çakıştığı anlaşılmaktadır.

Aralık 2001:
Aralık ayında, Samsun Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Haluk Kefelioğlu
yönetim kurulu üyesi olduğu Terme Meslek Yüksekokulu'nda 2 defa, Sinop Eğitim
Fakültesi'ndeyse 1 defa yönetim kurulu toplantısına katıldığı saptanmıştır.
-03.04.2001; tarihinde Terme Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısına katılmış,
bu tarihte saat 10.00-12.00 arasında 2 saat, 13.00-15.00 saatleri arasındaysa 2 saat derse
girmiştir. Saat 17.00'den itibaren saat 23.00'e kadar 6 saat dersi olan Kefelioğlu'nun
Terme'deki toplantıya katılmak için ders aralındaki zaman yeterli değildir.

Ocak ve Şubat 2002:
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Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Haluk Kefelioğlu'nun bu aylara ait ders ücret formu
komisyonumuza gönderilmediği için bir inceleme yapma olanağı olmamıştır.

Mart 2002:
Mart ayında Doç. Dr. Haluk Kefelioğlu'nun Terme Meslek Yüksekokulu'nda yapılan 2
yönetim kurulu toplantısına katıldığı belirlenmiştir.
-01.03.2002 ve 08.03.2002; tarihlerinde Terme Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu
toplantılanna katıldığı, bu tarihlerde 11.00-13.00 saatleri arasında 2 saat, 13.00-15.00 saatleri
arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Nisan 2002:
Bu ayda Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Haluk Kefelioğlu üyesi olduğu Terme Meslek
Yüksekokulu yönetim kurulu toplantılarına 3 defa katılmıştır.
-10.04.2002 ve 24.04.2002; tarihlerinde Terme meslek Yüksekokulu yönetim kurulu
toplantılarına katıldığı; bu tarihte verdiği ders ücret formuna göre Samsun Fen Edebiyat
Fakültesi'nde 11.00-16.00 saatleri arasında dersi olduğu görülmektedir.
-30.04.2002; tarihinde Terme Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısına katıldığı;
ancak bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 10.00-13.00 saatleri arasında 3, 15.00-
17.00 saatleri arasında 4 ve 17.00-19.00 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Mayıs 2002:
Samsun Fen Edebiyat Fakültesi dekan Yardımcısı Doç.Dr. Haluk Kefelioğlu'nun bu ayda
Terme Meslek Yüksekokulu'nda 2 defa yönetim kurulu toplantısına katıldığı saptanmıştır.
-27.05.2002; tarihinde Terme Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısına katıldığı;
bu tarihte verdiği ders ücret formuna göre Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 9.00-12.00
saatleri arasında 3 saat, 13.00-16.00 saatleri arasında 3 saat ve 17.00-19.00 saatleri arasında 2
saat derse girdiği anlaşılmaktadır.

Ekim 2002:
Bu ayda Prof.Dr. Haluk Kefelioğlu'nun Ordu Fen Edebiyat Fakültesi'nde 2 defa, Terme
Meslek Yüksekokulu'nda ise 4 defa yönetim kurulu toplantısına katıldığı saptanmıştır.
-02.10.2002; tarihinde Ordu Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
toplantının saat 14.00'te yapıldığı toplantı tutanaklannda sabit bulunmuştur. Ancak bu tarihte
Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'ndel3.00-16.00 saatleri arasında 3 saat zorunlu dersi olduğu
kendi beyanından anlaşılmıştır. Ders ve toplantı saatleri çakışmaktadır.
-07.10.2002; tarihinde Terme Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
ancak bu tarihte 10.00-12.00 arasında 2 saat, 13.00-15.00 saatleri arasında 2 saat ve 17.00-
21.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.
-15.10.2002; tarihinde saat 14.00'te üyesi olduğu Ordu Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim
Kurulu'nun toplantısına katıldığı; ancak bu tarihte 9.00-12.00 saatleri arasında 3 saat, 13.00-
17.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı, Üniversite kampüsüne
yaklaşık 3 saat mesafedeki toplantı görevi ile kampus içindeki ders görevin çakıştığı
anlaşılmaktadır.
-17.10.2002; tarihinde Terme Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu
toplantılanna katıldığı imzalı tutanaklardan anlaşılmıştır. Ancak Kefelioğlu bu tarihte gün
boyunca derse girdiğini Fakültesine verdiği ders ücret formunda göstermiş ve bunlardan ders
ücreti almıştır. Ders ücreti formundaki programına göre 17.10.2002 günü 9-12 saatleri
arasında 4 saat ve 13-16 saatleri arasında 4 saatlik ders yüküne sahiptir.
-18.10.2002: tarihinde Terme Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte 8.00-11.00 saatleri arasında 3 saat, 13.00-16.00 saatleri arasında 3 saat ve 17.00-19.00
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saatleri arasında da 2 saat dersi olduğu, derlerin saatleri ve ders aralındaki süreler ile terme'ye
gidiş geliş süresi dikkate alındığında normal koşullara uygun olmayan bur durum olduğu
anlaşılmaktadır.
-21.10.2002: tarihinde Terme Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
ancak bu tarihte 10.00-12.00 arasında 2 saat, 13.00-15.00 saatleri arasında 2 saat ve 17.00-
21.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu; bu derslerden ücret aldığı verdiği ders ücret
formundan anlaşılmaktadır. Terme'ye gidiş dönüş süresi nazara alındığında, tüm görevlerin
yürütülmüş olduğu kuşkuludur.

Kasım 2002:
Bu ayda Dekan Yardımcısı Prof.Dr Haluk Kefelioğlu'nun Ordu Fen Edebiyat Fakültesi'nde 2
defa, Terme Meslek Yüksekokulu'nda ise 5 defa yönetim kurulu toplantılarına katıldığı
saptanmıştır. Ancak komisyonumuza gelen belgelerde Kefelioğlu'na ait Kasım ayı ders
ücretleri formu bulunamamıştır. Kefelioğlu'nun Ekim 2002 ayında verdiği formdaki ders
programına göre;
-01.11.2002: tarihinde Terme Meslek Yüksekokulu'nda toplantıya katıldığı, sonrasında saat
14.00'te Ordu Fen edebiyat Fakültesi yönetim kurulu toplantısına katıldığı kurul
tutanaklarında görülmektedir. Bu tarihte programlı olarak tam gün dersi olduğu, görevler
arasında çakışma bulunduğu görülmektedir.
-29.11.2002: tarihinde de hem Terme Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısına
katıldığı, hem de 14.00'te Ordu Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu toplantısına katıldığı;
bu günün de tam gün dersi olduğu(6 saat 1. öğretim, 2 saat 2. öğretim), dolayısıyla görevler
arasında çakışma bulunduğu görülmektedir.
-11.11.2002. 12.11.2002 ve 26.11.2002; tarihlerinde de yoğun olarak dersleri bulunduğu,
Terme Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantılarına katıldığı anlaşılmaktadır.

Aralık 2002:
Bu ayda Prof.Dr. Kefelioğlu'nun Ordu Fen Edebiyat Fakültesi'nde yapılan 2, Terme Meslek
Yüksekokulu'nda yapılan 2 yönetim kurulu toplantısına katıldığı saptanmıştır.
-02.12.2002; tarihinde Terme Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
ancak bu tarihte 10.00-12.00 arasında 2 saat, 13.00-15.00 saatleri arasında*2"saat ve 17.00-
21.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu; bu derslerden ücret aldığı verdiği ders ücret
formundan anlaşılmaktadır. Terme'ye gidiş dönüş süresi nazara alındığında, tüm görevlerin
yürütülmüş olduğu kuşkuludur.
-17.12.2002: tarihinde Terme Meslek yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısına katıldığı,
ancak bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 9.00-12.00 saatleri arasında 3, 13.00-
17.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı ders ücret formunda
görülmektedir. Terme'ye gidiş dönüş süresi nazara alındığında, tüm görevlerin yürütülmüş
olduğu kuşkuludur
-20.12.2002; tarihinde saat 14.00'te Ordu Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu toplantısına
katıldığı, ancak bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 8.00-11.00 saatleri arasında 3,
13.00-16.00 saatleri arasında 3 ve 17.00-19.00 saatleri arasında 2 saat dersi vardır. Ders ve
toplantı arasında çakışma bulunmaktadır.
-31.12.2002: tarihinde de saat 14.00'te Ordu Fen Edebiyat Fakültesi yönetim kurulu
toplantısına katıldığı saptanmış, bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 9.00-12.00
saatleri arasında 3, 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı
ders ücret formunda görülmektedir. Ders saatleri çakışmaktadır.

Komisyonumuza Fen Edebiyat Fakültesi idarecilik görevi olan öğretim üyeleri ile
ilgili olarak sadece
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2001 yıl; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
2002 yılı; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait

ücret formları geldiği için bu öğretim üyelerinin 2000, 2003, 2004 ve 2005 yıllarındaki
durumlarını karşılaştırma olanağı olmamıştır. Gönderilen formlarda da bazı eksiklikler
olduğu (örneğin şubat aylan yok) dikkati çekmektedir.

Yönetici: Prof.Dr.Metin Yavuz
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Amasya Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü,
2. Amasya Sağlık Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi
3. Merzifon Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi
4. Amasya Eğitim Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
5. Sinop Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
6. Samsun Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
7. Ordu Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
8. Sinop Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

2002 Yılı
Mart 2002:
-15.03.2002: tarihinde Amasya'da Meslek Yüksek Okulu müdürü olarak Yönetim Kurulu
toplantısı yaptığı; ancak bu tarihte Samsun'da Fen Edebiyat Fakültesinde 8.00-12.00 saatleri
arasında 4, 17.00-21.00 saatleri arasında da 4 saat dersi olduğu anlaşılmıştır.
-26.03.2002; tarihinde Amasya'da Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak Yönetim Kurulu
toplantısı yaptığı; ancak bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 9.00-12.00 saatleri
arasında 4 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.
-29.03.2002; Amasya Sağlık Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantısına saat 15.00'de
katıldığı, aynı tarih ve saatte Amasya Eğitim Fakültesi'nde de Yönetim Kurulu toplantısın
katıldığı, bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 8.00-12.00 saatleri arasında ise 4 saat
dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Nisan 2002:
-12.04.2002: tarihinde Amasya'da Meslek Yüksek Okulu müdürü olarak Yönetim Kurulu
toplantısı yaptığı; ancak bu tarihte Samsun'da Fen Edebiyat Fakültesinde 8.00-12.00 saatleri
arasında 4, 17.00-21.00 saatleri arasında da 4 saat dersi olduğu anlaşılmıştır.
-29.04.2002 ;tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu'nda Yönetim Kurulu toplantısına
katıldığı kurul kararlarından ortaya çıkmaktadır. Bu tarihte Yüksekokul Müdürü Metin
Yavuz'un 13.00-17.00 saatleri arasında dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı verdiği ders
ücret formunda sabittir. Aynı tarihte saat:15'te yapılan Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı, ders saatleri ile yönetim kurulu toplantısının çakıştığı anlaşılmaktadır.

Evlfll 2002:
Bu ayda Amasya Meslek Yüksekokulu müdürü olan Prof. Metin Yavuz, Amasya eğitim
Fakültesi'nde 3, Amasya Sağlık Yüksekokulu'nda 1, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi'nde 1 ve
Merzifon Meslek Yüksekokulu'nda 2 olmak üzere 12 toplantıya katılmıştır.
-20.09.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu müdürü olarak yönetim kurulu
toplantısı yaptığı tutanaklarla sabit olan Doç.Dr Metin Yavuz'un aynı gün Ordu Fen Edebiyat
Fakültesi'nde saat 14.00'teki toplantıya katılmıştır.

Ekim 2002:
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Ekim ayında Amasya Meslek Yüksekokulu müdürü Doç.Dr.Metin Yavuz burada 6, Amasya
Eğitim Fakültesi yönetim toplantılarından 3, Amasya Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu
toplantılarından 3, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantılarından 3, Merzifon
Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu toplantılarından 1 ve Sinop Eğitim Fakültesi
toplantılarından 1 adet olmak üzere bir ayda 16 toplantıya katılmıştır.

-04.10.2002 ile 11.10.2002; tarihlerinde Amasya Eğitim Fakültesi ve Amasya Sağlık
Yüksekokulunda Yönetim Kurulu toplantılarına katıldığı ilgili yönetim kurulu karar
tutanaklarından ortaya çıkmıştır. Ancak bu tarihlerde Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 8-
10 saatleri arasında 2 saat; 13-17 saatleri arasında 2 saat ve 17-21 saatleri arasında ikinci
öğretimde 4 saat dersi olmak üzere toplam 9 saat dersi olduğu verdiği ders ücret tahakkuk
formlarından anlaşılmaktadır.
-07.10.2002: tarihinde Merzifon Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı
toplantı tutanaklarında belirtilmektedir. Ancak bu tarihte 8-10 saatleri arasında 2 saat, 13-16
saatleri arasında 4 saat dersi olduğu Fen Edebiyat Fakültesine verdiği ders ücret formundan
anlaşılmaktadır.
-08.10.2002; tarihinde saat 15.00'te Sinop Eğitim Fakültesi'nde Fakülte Yönetim kurulu
toplantısına katıldığı, aynı gün Amasya Eğitim Fakültesi'nde saat 16.30'da Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı; b Samsun Fen Edebiyat fakültesi'nde 8.00-10.00 saatleri arasında 2;
13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu, Samsun Sinop, Sinop Amasya, Amasya
Samsun arasındaki mesafenin baka hiçbir iş yapılmamış olsa bile bir gün içinde
tamamlanması mümkün değildir.
-14.10.2002; tarihinde Amasya Sağlık Yüksekokulunda saat 15.00'te Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı, ancak bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 8.00-10.00 saatleri
arasında 2, 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu ve bu derslerden ücret aldığı ders
ücret formlarından anlaşılmıştır. Ders saatleri ile toplantı saatleri çakışmaktadır.
-14.10.2002; tarihinde Amaysa Meslek Yüksekokulu'nda Yönetin Kurulu toplantısına
katıldığı bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 8.00-11.00 saatleri arasında 3 saat,
15.00-17.00 saatleri arasında 2 saat ve 17.00-21.00 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu
anlaşılmaktadır.
-15.10.2002; tarihinde saat 14.00'te Ordu Fen Edebiyat Fakültesi'nde Yönetim Kurulu
toplantısına bu tarihte 8.00-10.00 saatleri arasında 2 saat, 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat
dersi olduğu, ders dışı zaman olan 10.00-13.00 saatleri arasının Ordu'ya gidiş dönüş için
yeterli olmadığı anlaşılmaktadır

Kasım 2002:
Bu ayda Amasya Meslek Yüksekokulu'nda 5 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapan Müdür
Metin Yavuz; Amasya Eğitim Fakültesi'nde 3, Amasya Eğitim Fakültesi'nde 3, Amasya
Sağlık Yüksekokulu'ndal, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi'nde 2 ver Merzifon Meslek
Yüksekokulu'nda 2 adet yönetim kurulu toplantısına katılmış ve buralarda yapılan kurul
tutanaklarına imza atmıştır. Aynı ayda Doç.Dr. Metin Yavuz'un haftalık ders yükü 22 saati
gündüz ve 12 saati ikinci öğretimde olmak üzere(17-22 arası) toplam 34 saattir(Kasım 2002
ders ücret formu). Bu kadar ders yükü olan bir öğretim üyesinin yüksekokul müdürlüğü
yanında 6 ayrı birimde yönetim kurulu üyesi olarak görevini ifa etmesi dikkat çekmektedir.
-01.11.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu'nda Yönetim Kurulu toplantısına
katıldığı, Yüksekokul'un müdürü olarak bu toplantıyı düzenlediği tutanaklarda açıktır. Ancak
bu tarihte verdiği ders ücret formuna göre Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde aynı gün 8.00-
13.00 saatleri arasında 5 saat ve 13.00-14.00 saatleri arasında 1 saat, 15.00-17.00 saatleri
arasında 2 saat, 17.00-21.00 saatleri arasında da 4 saat dersi olduğu; Doç.Dr. Yavuz, aynı
tarihte saat 16.00'da Amasya Eğitim Fakültesindeki Yönetim Kurulu toplantısına da
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katıldığı, Doç.Dr Yavuz yine Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptığı Ordu Fen edebiyat
Fakiiltesi'nde saat 14.00'te yapılan toplantıya da katıldığı; Kampüs-Amasya arasının 145 km,
kampüs-Ordu Fen Edebiyat Fakültesi arasının yaklaşık 150 km, Amasya-Ordu Fen Edebiyat
Fakültesi arasının ise yaklaşık 285 km olduğu düşünülür ise, görevlerin tümünün birlikte
ifasının mümkün olmadığı, görevler arasında normal koşullar altında uyuşması kesinlikle
mümkün olmayan çakışmalar bulunduğu anlaşılmaktadır.
-15.11.2002; tarihinde saat 15.00'te Amasya Sağlık Yüksekokulu'nda yönetim kurulu
toplantısına katıldığı, bu tarihte Samsun'da 8.00-13.00, 13.00-14.00, 16.00-17.00 ve 17.00-
21.00 saatleri arasında dersi olduğu; Ders saatleri ile toplantı arasında bir çakışma bulunduğu
anlaşılmaktadır.
-19.11.2002 ve 26.11.2002; tarihlerinde saat 10.00'da Merzifon Meslek Yüksekokulu'nda
Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı, ancak bu tarihte 8.00-10.00 saatleri arasında 2 saat,
13.00-17.00 saatleri arasında 2 saat, 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat ve 17.00-21.00
saatleri arasında 4 saat Fen edebiyat Fakiiltesi'nde derse girdiğini beyan etmiştir. Derslerin
yapıldığı Fen-Edebiyat Fakültesi ile Merzifon Meslek Yüksekokulu arasında yaklaşık 115 km
bulunduğu düşünülür ise Toplantı ve ders saatleri arasında bir çakışma bulunduğu
anlaşılmaktadır.
-29.11.2002; tarihinde saat 14.00'te Ordu Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi
olarak Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı; ancak bu tarihte Müdür Metin Yavuz'un 8.00-
13.00 saatleri arasında 5 saat, 13.00-14.00 arasında 1 saat, 15.00-17.00 arasında 2 saat ve
17.00-21.00 arasında 4 saat dersi olduğu, dersin yapıldığı yer ile toplantının yapıldığı yer
arasındaki mesafenin yaklaşık 160 km olduğu düşünüldüğünde görevler arasında bir çakışma
bulunduğu anlaşılmaktadır.

Aralık 2002:
Aralık ayında Doç.Dr. Metin Yavuz, Amasya Meslek Yüksekokulu'nda, 2, Amasya Eğitim
Fakültesi'nde 1, Amasya Sağlık Yüksekokulu'nda 2, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi'nde 2 defa
olmak üzere toplam 9 toplantıya katılmıştır.
-02.12.2002; tarihinde Sinop Eğitim Fakültesi'nde saat 15.00'te Yönetim Kurulu toplantısına
katıldığı, bu tarihte 8.00-13.00 saatleri arasında 4 saat; 13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat
ders olduğu; Sinop ile kampus arasındaki mesafenin uzaklığı da dikkate alındığında evraklar
arasında ciddi çelişkiler bulunduğu anlaşılmaktadır.
-13.12.2002; tarihinde saat 15.00'te Sinop fen Edebiyat Fakültesi'nde Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı; bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 8.00-13.00 saatleri
arasında 5 saat, 13.00-14.00 saatleri arasında 1 saat ve 17.00-21.00 saatleri arasında 4 saat
dersi olduğu, Sinop ile kampus arasındaki mesafenin uzaklığı da dikkate alındığında evraklar
arasında ciddi çelişkiler bulunduğu anlaşılmaktadır.
-20.12.2002; tarihinde saat 14.00'te Ordu Fen edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu toplantısına
katıldığı kurul tutanakları ile sabit görülmüştür. Ancak bu tarihte Doç.Dr. Yavuz'un 8.00-
13.00 saatleri arasında 5, 13.00-14.00 saatleri arasında 1 saat, 15.00-17.00 saatleri arasında 2
saat, 17.00-21.00 saatleri arasında ise 4 saat dersi olduğu belirlenmiştir. Bu tarihte Ordu'da
yönetim kurulu toplantısına katıldığı için bu derslerin en azından gündüz olanlarına ve ikinci
öğretimdeki ilk saatlere katılması mümkün değilken ders ücreti olarak haksız kazanç elde
etmiştir.
-31.12.2002; tarihinde saat 14.00'te Ordu Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı, bu tarihte 8.00-10.00 saatleri arasında 2 saat, 13.00-17.00 saatleri
arasında 4 saat, 17.00-21.00 saatleri arasında 4 dersi olduğu bunlardan ücret aldığı ders ücret
formundan anlaşılmıştır, dersin yapıldığı yer ile toplantının yapıldığı yer arasındaki
mesafenin yaklaşık 160 km olduğu düşünüldüğünde görevler arasında bir çakışma bulunduğu
anlaşılmaktadır.
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Komisyonumuza Fen Edebiyat Fakültesi idarecilik görevi olan öğretim üyeleri ile
ilgili olarak sadece

2001 yıl; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
2002 yılı; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait

ücret formları geldiği için bu öğretim üyelerinin 2000, 2003, 2004 ve 2005 yıllarındaki
durumlarını karşılaştırma olanağı olmamıştır. Gönderilen formlarda da bazı eksiklikler
olduğu (örneğin şubat aylan yok) dikkati çekmektedir.

Yönetici: Prof.Dr.Ahmet Erdönmez
İdari Görevleri:

1. Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü
2. Amasya Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi
3. Mesudiye Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu üyesi

2001 Ytlı
Kasım 2001:
Bu ayda Kavak Meslek Yüksekokulu müdürü Prof.Dr. Ahmet Erdönmez müdürlük yaptığı
yüksekokulda hiç yönetim kurulu toplantısı yapmazken; Amasya Meslek Yüksekokulu'nda
düzenlenen 3 yönetim kurulu toplantısına üye olarak katılmıştır.
-19.11.2001; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısına katıldığı, bu
tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 10.00-12.00 saatleri arasında 2, 13.00-15.00
saatleri arasında 2 ve 20.00-21.00 saatlerinde de 2 saat dersi olduğu ve bunlardan ücret
aldığını verdiği ders ücret formunda belirtmiştir. Kampus ile Amasya arasında yaklaşık 145
km mesafe bulunmaktadır.

2002 Yılı
Ocak 2002:
Bu ayda Kavak Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Ahmet Erdönmez'in Kavak Meslek
Yüksekokulu'nda 2, Amasya Meslek Yüksekokulu'nda ise 5 adet yönetim kurulu toplantısına
katıldığı tutanaklardan saptanmıştır.
-28.01.2002: tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısına başkanlık
ettiği gün(Samsun-kavak 1-1.5 saat + yönetim kurulu toplantısı) ayrıca Amasya Meslek
Yüksekokulu'nda da kurul üyesi olarak toplantıya katılmış(Kavak-Amasya 1.5-2 saat +
yönetim kurulu toplantısı) olduğu kurul tutanaklarından anlaşılmıştır. Bu tarihte Müdür
Erdönmez'in Samsun Fen edebiyat Fakültesi'nde 10.00-12.00 saatleri arasında 2, 13.00-15.00
saatleri arasında 2 ve 20.00-21.00 saatlerinde de 2 saat dersi olduğu ve bunlardan ücret
aldığını verdiği ders ücret formunda belirtmiştir. Ders aralarındaki boşluklar Erdönemz'in
Samsun-Kavak-Amasya-Samsun seyahatini gerçekleştirmeye ve iki yönetim kurulu
toplantısına katılmak için yeterli değildir.

Mart 2002:
Bu ayda Prof.Dr. Ahmet Erdönmez'in Kavak Meslek Yüksekokulu'nda 3, Amasya Meslek
Yüksekokulu'nda 5 yönetim kurulu toplantısına katıldığı yüksekokul yönetim kurulu
tutanaklarından anlaşılmaktadır.
-15.03.2002: tarihinde Prof.Dr. Erdönmez'in Kavak Meslek Yüksekokulu'nda yönetim
kurulu toplantısı yaptığı, aym gün Amasya Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu
toplantısına katıldığı tutanaklardan anlaşılmıştır. Bu tarihte Samsun Fen Edebiyat
Fakültesi'nde 8.00-12.00 saatleri arasında 4, 13.00-16.00 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu
ve bunlardan ücret aldığı, anlaşılmaktadır. Ders aralarındaki boşluklar Samsun-Kavak-
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Amasya-Samsun seyahatini gerçekleştirmek ve iki yönetim kurulu toplantısına katılmak için
yeterli değildir.
-26.03.2002: tarihinde Prof.Dr. Erdönmez'in Amasya Meslek Yüksekokulu'nda yönetim
kurulu toplantısına katıldığı toplantı tutanaklarına göre sabittir. Bu tarihte Samsun Fen
Edebiyat Fakültesi'nde 9.00-12.00 saatleri arasında 3 saat, 13.00-16.00 saatleri arasında da 3
saat dersi olduğu ve bu derslerden ücret aldığı verdiği ders ücret formundan anlaşılmaktadır.
Ders aralarındaki boşluklar, ders yapılan yer ile toplantı yapılan yer arasındaki yaklaşık 145
km mesafe dikkate alındığında görevleri tümünün yerine getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.

Nisan 2002:
Bu ayda Prof.Dr. Ahmet Erdönmez'in Kavak Meslek Yüksekokulu'nda 1, Amasya Meslek
Yüksekokulu'ndaysa 5 defa yönetim kurulu toplantısına katıldığı kurul tutanaklarından
anlaşılmaktadır.
-12.04.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu üyesi olarak
toplantıya katıldığı tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 8.00-12.00 arasında 4 saat,
13.00-17.00 saatleri arasında 4 saat olmak üzere 8 saat dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı
bu aya ait ders ücret formlarından anlaşılmıştır. Ders aralarındaki boşluklar, ders yapılan yer
ile toplantı yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate alındığında görevleri
tümünün yerine getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.

Mayıs 2002:
Bu ayda Prof.Dr. Ahmet Erdönmez'in Kavak Meslek Yüksekokulu'nda 4, Amasya Meslek
Yüksekokulu'ndaysa 5 defa yönetim kurulu toplantısına katıldığı kurul tutanaklarından
anlaşılmaktadır.
-03.05.2002; tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısına katıldığı
kurul tutanaklarından görülmektedir. Bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 8.00-
12.00 saatleri arasında 4, 13.00-17.00 saatler arasında da 4 saat dersi olduğu, Ders
aralarındaki boşluklar, ders yapılan yer ile toplantı yapılan yer arasındaki yaklaşık 60 km
mesafe dikkate alındığında görevleri tümünün yerine getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.
-16.05.2002; tarihinde Kavak Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısı yaptığı
tarihte 10.00-13.00 saatleri arasında 3,15.00-17.00 saatleri arasında 2 ve 17.00-22.00 saatleri
arasında 5 saat dersi olduğu, Ders aralarındaki boşluklar, ders yapılan yer ile toplantı yapılan
yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate alındığında görevleri tümünün yerine
getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.

Eylül 2002:
Bu ayda Prof.Dr. Ahmet Erdönmez'in Kavak Meslek Yüksekokulu'nda 3, Amasya Meslek
Yüksekokulu'ndaysa 4 defa yönetim kurulu toplantısına katıldığı kurul tutanaklarından
anlaşılmaktadır.
-05.09.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısına
katıldığı, bu tarihte Fen Edebiyat Fakültesi'nde 8.00-10.00 saatleri arasında 2, 14.00-16.00
saatleri arasında 2 saat dersi olduğu, Ders aralarındaki boşluklar, ders yapılan yer ile toplantı
yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate alındığında görevleri tümünün yerine
getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.
-18.09.2002; tarihinde kendi yönettiği yüksekokulda yönetim kurulu toplantısı yaptığı ancak
bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 9.00-12.00 saatleri arasında 3, 13.00-15.00
saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.
-20.09.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısına
katıldığı, bu tarihte Fen Edebiyat Fakültesi'nde 9.00-12.00 saatleri arasında 3, 13.00-16.00
saatleri arasında 3 saat dersi olduğu Ders aralarındaki boşluklar, ders yapılan yer ile toplantı
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yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate alındığında görevleri tümünün yerine
getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.
-04.09.2002 ve 25.09.2002; tarihlerinde Amasya Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu
toplantısına katıldığı, ancak bu tarihlerinde Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 9.00-12.00
saatleri arasında 3, 13.00-15.00 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu, Ders aralarındaki
boşluklar, ders yapılan yer ile toplantı yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate
alındığında görevleri tümünün yerine getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.

Ekim 2002:
Bu ayda Prof.Dr. Ahmet Erdönmez'in Kavak Meslek Yüksekokulu'nda 4, Amasya Meslek
Yüksekokulu'ndaysa 6 defa yönetim kurulu toplantısına katıldığı kurul tutanaklarından
anlaşılmaktadır.
-02.10.2002, 16.10.2002 ve 23.10.2002; tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu Yönetim
Kurulu toplantılarına katıldığı toplantı tutanaklarında görülmektedir. Bu tarihte Amasya'da
olduğu imzası ile belirlenen Prof. Erdönmez'in 9-12 saatleri arasında 3 saat, 13-15 saatleri
arsında 2 saat dersi olduğu, Ders aralarındaki boşluklar, ders yapılan yer ile toplantı yapılan
yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate alındığında görevleri tümünün yerine
getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.

-03.10.2002 ve 17.10.2002; tarihlerinde Kavak Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu
toplantısına katılan Erdönmez, 03.10.2002 tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu'nda da
yönetim kurulu toplantısına katılmıştır. Bu tarihlerde Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde
8.00-10.00 saatleri arasında 2, 15.00-16.00 saatleri arasında 2 ve 17.00-23.00 saatleri arasında
5 saat dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı ders ücret aldığı Ders aralarındaki boşluklar
Samsun-Kavak-Amasya-Samsun seyahatini gerçekleştirmek ve iki yönetim kurulu
toplantısına katılmak için yeterli değildir.
-11.10.2002 ve 18.10.2002; tarihlerinde Prof.Dr Ahmet Erdönmez'in Amasya Meslek
Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantılarına katıldığı, ancak bu tarihlerde Samsun Fen
Edebiyat Fakültesi'nde 9.00-12.00 saatlerinde 3, 13.00-16.00 saatlerinde 3 saat dersi olduğu
ve bunlardan ücret aldığı Ders aralarındaki boşluklar, ders yapılan yer ile toplantı yapılan yer
arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate alındığında görevleri tümünün yerine getirildiği
kuşkulu hale gelmektedir.

Kasım 2002:
Bu ayda Prof.Dr. Ahmet Erdönmez'in Kavak Meslek Yüksekokulu'nda 3, Amasya Meslek
Yüksekokulu'ndaysa 4 defa yönetim kurulu toplantısına katıldığı kurul tutanaklarından
anlaşılmaktadır.
-01.11.2002: tarihinde Amasya Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısına
katıldığı, bu tarihte Samsun Fen Edebiyat Fakültesi'nde 9.00-12.00 saatlerinde 3, 13.00-16.00
saatlerinde 3 saat dersi olduğu ve bunlardan ücret aldığı Ders aralarındaki boşluklar, ders
yapılan yer ile toplantı yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate alındığında
görevleri tümünün yerine getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.
-06.11.2002, 13.11.2002 ve 20.11.2002; tarihlerinde Amasya Meslek Yüksekokulu'nda
yönetim kurulu toplantılarına katıldığı, ancak bu tarihlerde Samsun Fen edebiyat
fakültesi'nde 9.00-12.00 saatlerinde 3, 13.00-15.00 saatlerinde 2 saat dersi olduğu ve ücret
aldığı, Ders aralarındaki boşluklar, ders yapılan yer ile toplantı yapılan yer arasındaki
yaklaşık 145 km mesafe dikkate alındığında görevleri tümünün yerine getirildiği kuşkulu hale
gelmektedir.

Aralık 2002:
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Bu ayda Prof.Dr. Ahmet Erdönmez'in Kavak Meslek Yüksekokulu'nda 1, Amasya Meslek
Yüksekokulu'ndaysa 2 defa yönetim kurulu toplantısına katıldığı kurul tutanaklarından
anlaşılmaktadır.
-11.12.2002 ve 18.12.2002: tarihlerinde Amasya Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu
toplantılarına katıldığı, ancak bu tarihlerde Samsun Fen edebiyat fakültesi'nde 9.00-12.00
saatlerinde 3, 13.00-15.00 saatlerinde 2 saat dersi olduğu ve ücret aldığı, Ders aralarındaki
boşluklar, ders yapılan yer ile toplantı yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate
alındığında görevleri tümünün yerine getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.

Komisyonumuza Fen Edebiyat Fakültesi idarecilik görevi olan öğretim üyeleri ile
ilgili olarak sadece

2001 yıl; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
2002 yılı; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait

ücret formları geldiği için bu öğretim üyelerinin 2000, 2003, 2004 ve 2005 yıllarındaki
durumlarını karşılaştırma olanağı olmamıştır. Gönderilen formlarda da bazı eksiklikler
olduğu (örneğin şubat aylan yok) dikkati çekmektedir.

Yönetici: Doç.Dr. Tohit Güneş
Değişik Dönemlerdeki İdari Görevleri:

1. Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü
2. Samsun Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
3. Sinop Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi

2003 Yılı
Evlfll 2003:
Bu ayda Bafra Meslek Yüksekokulu'nda 2, Samsun Eğitim Fakültesi'nde 1 yönetim kurulu
toplantısına katılmıştır.
-08.09.2003 ve 22.9.2002; tarihlerinde Bafra Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısı
yapıldığı toplantı tutanaklarından anlaşılmıştır. Ancak bu tarihte Doç.Dr. Tohit Güneş'in
Samsun Eğitim Fakültesinde 8-13 saatleri arasında 5, 13-16 saatleri arasında 3 ve 19-21
saatleri arasında 2 saat dersi olduğu anlaşılmaktadır.

Kasım 2003:
Bafra Meslek Yüksekokulu'nda 1, Samsun Eğitim Fakültesi'nde 2 ve Sinop Eğitim
Fakültesi'nde 4 yönetim kurulu toplantısına katılmıştır.
-18.11.2002: tarihinde Bafra Meslek Yüksekokulu'nda yönetim kurulu toplantısı yaptığı,
ancak bu tarihte Samsun Eğitim Fakültesi'nde 10-16 saatleri arasında 6 saat kesintisiz dersi
olduğu ve bunlardan ücret aldığı anlaşılmaktadır.

Ekim 2003:
Bu ayda Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Tohit Güneş'in Bafra'da 2 defa, Eğitim
Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak Samsun'da iki defa ve Sinop Eğitim Fakültesi
Yönetim Kurulu üyesi olarak Sinop'ta 4 defa kurul toplantılarına katıldığı ilgili kurul
tutanaklarından anlaşılmaktadır.
-13.10.2003: tarihinde Sinop Eğitim Fakültesinde saat 15'te yönetim kurulu toplantısına
katıldığı kurul tutanaklarında belirtilen Doç.Dr. Tohit Güneş'in bu tarihte Samsun Eğitim
Fakültesi'nde 8-16 saatleri arasında kesintisiz dersi olduğu, bu derslerin tamamından ücret
aldığı Ekim 2003 için verdiği ders ücret formundan anlaşılmaktadır. Ders ve toplantı saatleri
arasında bir çakışma olduğu anlaşılmaktadır.
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-21.10.2003: tarihinde Doç.Dr. Tohit Güneş'in Sinop Eğitim Fakültesinde saat 14'te yönetim
kurulu toplantısına katıldığı kurul tutanaklarından saptanmıştır. Bu tarihte Müdür Güneş'in
Samsun Eğitim Fakültesinde 11-17 saatleri arasında 6 saat kesintisiz dersi olduğu, bu
derslerden ücret aldığı Ekim 2003 için verdiği ders ücret formundan anlaşılmaktadır. Ders ve
toplantı saatleri arasında bir çakışma olduğu anlaşılmaktadır.
-27.10.2003: tarihinde Doç.Dr. Tohit Güneş'in Sinop Eğitim Fakültesinde saat 10'da yönetim
kurulu toplantısına katıldığı kurul tutanaklarından saptanmıştır. Bu tarihte Samsun Eğitim
Fakültesi'nde 8-16 saatleri arasında kesintisiz dersi olduğu, bu derslerin tamamından ücret
aldığı Ekim 2003 için verdiği ders ücret formundan anlaşılmaktadır. Ders ve toplantı saatleri
arasında bir çakışma olduğu anlaşılmaktadır.

Kasım 2003:
Bu ayda Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Tohit Güneş'in Bafra'da 1 defa, Eğitim
Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak Samsun'da 2 defa ve Sinop Eğitim Fakültesi Yönetim
Kurulu üyesi olarak Sinop'ta 4 defa kurul toplantılarına katıldığı ilgili kurul tutanaklarından
anlaşılmaktadır.
-03.11.2003. 10.11.2003 ve 17.11.2003: tarihlerinde Sinop Eğitim Fakültesinde saat 10'da
yönetim kurulu toplantısına katıldığı kurul tutanaklarında belirtilen Doç.Dr. Tohit Güneş'in
bu tarihte Samsun Eğitim Fakültesi'nde 8-15 saatleri arasında 7 saat kesintisiz ve 19-22
saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, bu derslerin tamamından ücret aldığı Ekim 2003 için
verdiği ders ücret formundan anlaşılmaktadır. Ders ve toplantı saatleri arasında bir çakışma
olduğu anlaşılmaktadır.

Aralık 2003:
Bu ayda Bafra Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç Dr. Tohit Güneş'in Bafra'da 1 defa, Eğitim
Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak Samsun'da 2 defa ve Sinop Eğitim Fakültesi Yönetim
Kurulu üyesi olarak Sinop'ta 4 defa kurul toplantılarına katıldığı ilgili kurul tutanaklarından
anlaşılmaktadır.
-03.11.2003. 10.11.2003 ve 17.11.2003: tarihlerinde Sinop Eğitim Fakültesinde saat 10'da
yönetim kurulu toplantısına katıldığı kurul tutanaklarında belirtilen Doç.Dr. Tohit Güneş'in
bu tarihte Samsun Eğitim Fakültesi'nde 8-15 saatleri arasında 7 saat kesintisiz ve 19-22
saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, bu derslerin tamamından ücret aldığı Ekim 2003 için
verdiği ders ücret formundan anlaşılmaktadır. Ders ve toplantı saatleri arasında bir çakışma
olduğu anlaşılmaktadır.

Samsun Eğitim Fakültesi'ne ait Komisyonumuza gelen belgelerden;
2001 yılma ait: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım ve

Aralık
2002 yılına ait: Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim ve Kasım
2003 yılına ait: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım ve

Aralık tarihlerine ait ders ücret formları üzerinden değerlendirme yapılabilmiştir.

Yönetici: Prof.Dr.Arif Gönülol
İdari Görevleri:

1. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı
2. Amasya Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

2002 Yılı
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Mart 2002:
Mart ayında Amasya Eğitim Fakültesinde 3 defa yönetim kurulu toplantısına katıldığı toplantı
tutanaklarından anlaşılmaktadır.
-20.03.2002; tarihinde saat 15.00'de Amasya'da Eğitim Fakültesinde Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı, bu tarihte 9.00-12.00 saatleri arasında 3 saat, 13.00-15.00 saatleri
arasında 2 saat ve 17.00-20.00 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, bunlardan ücret aldığı
verdiği ders ücret beyanından anlaşılmıştır Ders aralarındaki boşluklar, ders yapılan yer ile
toplantı yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate alındığında görevleri tümünün
yerine getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.

Nisan 2002:
Bu ayda Amasya Eğitim Fakültesinde 1 defa yönetim kurulu toplantısına katıldığı toplantı
tutanaklarından anlaşılmaktadır.
-24.04.2002; tarihinde saat 15.00'de Amasya'da Eğitim Fakültesinde Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı, bu tarihte 9-12 saatleri arasında 3 saat, 13.00-15.00 saatleri arasında 2
saat ve 17.00-20.00 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, bunlardan ücret aldığı verdiği ders
ücreti beyanından anlaşılmıştır. Ders aralarındaki boşluklar, ders yapılan yer ile toplantı
yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate alındığında görevleri tümünün yerine
getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.

Mayıs 2002:
Mayıs ayında Profesör Gönülol'un Amasya Eğitim Fakültesinde 5 defa yönetim kurulu
toplantısına katıldığı saptanmıştır. Bu toplantılardan;
01.05.2002; 08.05.2002 ve 22.5.2002; tarihlerinde Amasya Eğitim Fakültesinde Yönetim
Kurulu toplantılarına katıldığı; bu tarihlerde 9-12 saatleri arasında 3 saat, 13.00-15.00 saatleri
arasında 2 saat ve 17.00-20.00 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, bunlardan ücret aldığı
verdiği ders ücreti beyanından anlaşılmıştır. Ders aralarındaki boşluklar, ders yapılan yer ile
toplantı yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate alındığında görevleri tümünün
yerine getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.

Haziran 2002:
Haziran ayında Profesör Gönülol'un Amasya Eğitim Fakültesinde 3 defa yönetim kurulu
toplantısına katıldığı saptanmıştır. Bu toplantılardan;
-05.06.2002; tarihinde Amasya Eğitim Fakültesinde Yönetim Kurulu toplantılarına katıldığı;
bu tarihlerde Samsun Fen Edebiyat Fakültesinde 9.00-12.00 saatleri arasında 3 saat, 13.00-
15.00 saatleri arasında 2 saat ve 17.00-20.00 saatleri arasında 3 saat dersi olduğu, bunlardan
ücret aldığı verdiği ders ücreti beyanından anlaşılmıştır. Ders aralarındaki boşluklar, ders
yapılan yer ile toplantı yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate alındığında
görevleri tümünün yerine getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.

Ekim 2002:
-04.10.2002; tarihinde Amasya Eğitim Fakültesinde saat 16.00'da yapılan Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı toplantı tutanaklarındaki imzası ile sabittir. Ancak Ekim 2002 ayına ait
verdiği ders ücret formunda bu günde 7 saat dersi olduğu, 9-12 saatleri arasında 3 saat ve 17-
21 saatleri arasında 4 saat dersi olduğu; Ders aralarındaki boşluklar, ders yapılan yer ile
toplantı yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate alındığında görevleri tümünün
yerine getirildiği kuşkulu hale gelmektedir.
-08.10.2002; tarihinde Amasya Eğitim Fakültesinde saat 16.30'da başlayan Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı görülmektedir. Bu tarihte Bölüm Başkanı Gönülol'un Samsun Fen
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Edebiyat Fakültesinde 5 saat dersi olduğu (9-12 arasında 3 saat, 13-15 arasında 2 saat)
dolayısıyla fiziksel olarak Amasya'daki toplantıya katılma imkanı bulunmamaktadır.
-11.10.2002: tarihinde Amasya Eğitim Fakültesinde Yönetim Kurulu toplantısına katıldığı
görülmektedir. Bu tarihte Fen Edebiyat Fakültesinde 9-12 arasında 3 saat, 12-16 saatleri
arasında ise 4 saat olmak üzere toplam 7 saat dersi olduğu kendi hazırladığı ve ücret aldığı
ders ücret formunda görülmektedir. Bu durumda Amasya'da saat 16'da başlayan yönetim
kurulunda bulunması, ders yapılan yer ile toplantı yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km
mesafe dikkate alındığında mümkün görülmemektedir.

Kasım 2002:
Kasım ayında Profesör Gönülol'un Amasya Eğitim Fakültesinde 3 defa yönetim kurulu
toplantısına katıldığı saptanmıştır. Bu toplantılardan;
-20.11.2002: tarihinde Amasya Eğitim Fakültesinde 14.00'de yönetim kurulu toplantısına
katıldığı, bu tarihte 9.00-12.00 saatleri arasında 3 saat, 13.00-16.00 saatleri arasında 4 saat ve
17.00-19.00 saatleri arasında 2 saat dersi olduğu; saat 14.00'de Ders aralarındaki boşluklar,
ders yapılan yer ile toplantı yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe dikkate
alındığında görevlerin çakıştığı anlaşılmaktadır.
-27.11.2002: tarihinde Amasya Eğitim Fakültesinde saat 11.00'de Yönetim Kurulu
toplantısına katıldığı; 9.00,12.00 arasında ve 13.00-14.00 arasındaki Samsun'da dersleri
bulunduğu, ders yapılan yer ile toplantı yapılan yer arasındaki yaklaşık 145 km mesafe
dikkate alındığında, görevler arasında ciddi bir çakışmanın bulunduğu anlaşılacaktır.

Aralık 2002:
Aralık ayında Profesör Gönülol'un Amasya Eğitim Fakültesinde 1 defa yönetim kurulu
toplantısına katıldığı saptanmıştır.
-25.12.2002; tarihinde, 9.00-12.00 saatleri arasında 3, 13.00-15.00 saatleri arasında 2 saat
dersi olduğu; 11.00'de Amasya'da yönetim kurulu toplantısına katıldığı anlaşılmaktadır.
Görevler arasında çakışma bulunmaktadır.

Komisyonumuza Fen Edebiyat Fakültesi idarecilik görevi olan öğretim üyeleri ile
ilgili olarak sadece

2001 yıl; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
2002 yılı; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait

ücret formları geldiği için bu öğretim üyelerinin 2000, 2003, 2004 ve 2005 yıllarındaki
durumlarını karşılaştırma olanağı olmamıştır. Gönderilen formlarda da bazı eksiklikler
olduğu (örneğin şubat aylan yok) dikkati çekmektedir.

Yönetici: Y.Doç.Dr. Şamil Işık
İdari Görevleri:

1. Çarşamba Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
2. Kavak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üyesi

2002 Yılı
Ekim 2002:
Bu ayda Çarşamba Meslek Yüksekokulu müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi
Y.Doç.Dr. Şamil Işık 1 defa Çarşamba Meslek Yüksekokulu'nda, 4 defa da Kavak Meslek
Yüksekokulu' nda(bu yüksekokulun da yönetim kurulu üyesidir) yönetim kurulu toplantılarına
katılmıştır.
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-03.10.2002: tarihinde Çarşamba Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen yönetim kurulu
toplantısına katıldığı kurul tutanaklarından sabit olduğu, yine aynı tarihte Kavak Meslek
Yüksekokulu yönetim kurulu toplantısına katıldığı, toplantı tutanaklarından anlaşılmıştır. Bu
tarihte Y.Doç.Dr. Şamil Işık'ın 10.00-12.00 saatleri arasında Samsun Fen Edebiyat
Fakültesi'nde 2 saat, 17.00-21.00 saatleri arasında ise 4 saat dersi olduğunu anlaşılmaktadır.

Komisyonumuza Fen Edebiyat Fakültesi idarecilik görevi olan öğretim üyeleri ile
ilgili olarak sadece

2001 yıl; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
2002 yılı; Ocak, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına ait

ücret formları geldiği için bu öğretim üyelerinin 2000, 2003, 2004 ve 2005 yıllarındaki
durumlarını karşılaştırma olanağı olmamıştır. Gönderilen formlarda da bazı eksiklikler
olduğu (örneğin şubat aylan yok) dikkati çekmektedir.

Sayıştay İncelemesinde Tesbit Edilen Ek ders Ücretleri İle İlgili Durum

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bütçe Dairesi Başkanlığı hesaplarının Sayıştay
Başkanlığı Denetçileri tarafından incelenmesi sonucunda, Tıp Fakültesinde görevli öğretim
elemanlarından bazılarının geçici görevli ya da izinli oldukları günlerde haksız yere ek ders
ücreti aldıkları tespit edilmiştir.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun "Ek Ders Ücreti" başlıklı 11.
maddesinin 1 inci fıkrasında "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 inci maddesine göre
haftalık okutulması mecburi ders yükü saati dışında, kısmi statüde bulunanlar dahil öğretim
elemanlarına görev unvanlarına göre aşağıda belirlenen mecburi ve isteğe bağlı dersler ve
diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen
yapılması şartıyla normal öğretimde en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on
saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün
öğretimde verilen ders faaliyetleri dikkate alınır."hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla ek ders ücretine hak kazanabilmek için dersin fiilen yapılması
gerekmektedir.

Oysa, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi'nde görevli bazı öğretim
üyelerine; geçici görevli olduktan, tedavi oldukları, tedavi amacıyla memuriyet mahalli
dışında bulundukları veya izin kullandıkları günler için ek ders ücreti verilmesi nedeniyle
fazla ödeme yapılmıştır.

Haksız olarak ödenen ek ders ücretlerine ait ödeme evraklannı Sayman ve Tahakkuk
memuru sıfatıyla imzalayan kişiler yaptıklan savunmalarında, söz konusu ödemelerin sehven
yapıldığım ifade ederek haksız yere ek ders ücreti ödendiğini kabul etmişlerdir.

Ancak yapılan bu savunmalar tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Devlet Harcama
Belgeleri Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesine göre; öğretim elemanlannın ek ders ücreti
ödemeleri, ödeme evrakına (Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri) bağlanan "Yüksek
Öğretim Ek ders Ücret çizelgesi" ne göre yapılmaktadır. Bu belgede, öğretim elemanlannın
ilgili ay itibariyle hangi tarihlerde kaç saat derse girdikleri ve bunun karşılığında aldıkları ek
ders ücretlerine ait bilgiler yer almaktadır.

Üniversitelerde, öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödenmesine esas teşkil eden
"Yüksek Öğretim Ek Ders Ücret Çizelgesi", kendilerine ek ders ücreti ödenecek olan öğretim
elemanlannın her biri için ayrı ayrı düzenlenen "Aylık Ek Ders Bildirimi" formlanna göre
hazırlanmaktadır. Bu formlar, kendisine ek ders ücreti ödenecek olan öğretim elemanı, Ana
Bilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı ve Fakülte Dekam'nca (ya da Enstitü Müdürü veya
Yüksekokul Müdürü) ortaklaşa olarak hazırlanıp imzalanmaktadır. Dolayısıyla, bu formların
içerdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğu dört ayrı kişinin imzasıyla tasdik olunmaktadır.
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Resmi evrak niteliğindeki bu belge de (Aylık Ek Ders Bildirimi formu), öğretim elemanının
ilgili ayda kaç saat derse girdiği tarihleri itibariyle belirtilmektedir. Aynca, yine aynı öğretim
elemanının her hangi bir sebeple (izin, geçici görev, rapor, tedavi izni sb.) girmediği derslerde
tarihleri itibariyle bu formda yer almaktadır

Dolayısıyla, OMÜ Tıp Fakültesinde görevli söz konusu öğretim elemanları gerçeğe
aykın olarak düzenlenen "Aylık Ek Ders Bildirimi" formlarına dayanarak izinli veya geçici
görevli oldukları tarihlerde haksız yere ek ders ücreti almış bulunmaktadırlar. Çünkü, bu
formlarda, fiilen girmedikleri derslere girmiş gibi gösterilmişlerdir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, ders ücret beyannameleri ile belirtilen derslerin fiilen
yerine getirilmemesi iddiaları ile ilgili olarak yapılan adli ve idari işlemler arasında büyük
farklılıklar bulunmaktadır. Bu uygulama adama göre işlem yapıldığını ve keyfi davraruldığını
ortaya koymaktadır. Kamu adına takibi gereken bir suç konusunda bilgi sahibi olunduğu
halde, gerekli adli sürecin işletilmesinin idari bir tercihe dayalı olarak durdurulması suç
niteliği taşımaktadır.

Yersiz
Ek Ders
Verile
Emri No
ve
Tarihi
832/06.02
.2003

832

832

832

832

832

832

832

Geçici
görev/Ücreti
Ödenen
öğretim
Elemanı

Prof.Dr. Yücel
TANYERt

Doç.Dr. Şaban

Çak.r GÖKÇE

Yrd.Doç.
Dr.Hayati
AKBAŞ

Prof.Dr. Cemil
RAKUNT

Prof.Dr. İhsan
ÖGE

Prof.Dr. Recep
B.ALPELLİ

Doç.Dr.
Ramazan AŞÇI

Prof.Dr. Tayyar
CANTÜRK

Tedavi/İzin Tarihleri

23/01/2003-24/01/2003

03/01/2003

03/01/2003

02.01.2003-03/01/2003

23/01/2003

28/01/2003

15/01/2003

22/01/2003

Ek Ders
Saati

10

4

2

8

3

4

4

4

Aylık Ek Ders
Fazla Ödeme
(TL)

102.500.000

34.200.000

13.7OO.0OO

82.000.000

3O.75O.0OO

41.000.000

34.200.000

41.000.000

Bildirim Formunu İmzalayanlar

Prof.Dr.Yucd TANYERİ
Prof.Dr Cazip ÜSTÜN (Böl.Bşk..)
Prof.Dr. Fulya TANYERİ (Dekan)

Şaban Çakır GÖKÇE
Prof.Dr. Kuddusi CENGİZ(Böl.Bşk.)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Hayati AKBAŞ
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Ahmet KARACALAR
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERt (Dekan)

Cemil RAKUNT
Cazip ÜSTÜN (Bol.Başkanı)
Prof.Dr. Fahrettin ÇELİK
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TAN YERİ (Dekan)

İhsan ÖĞE
Cazip ÜSTÜN (Bellim Başkanı)
Doç. Dr. Dilek EŞKAN
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Recep B.ALPELLİ
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Ali Faik YILMAZ
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Ramazan AŞÇI
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Ali Faik YILMAZ (Ana Bil.D Bşk)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Tayyar CANTÜRK
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Prof.Dr.Ahmct Yaşar TURUNCU
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TAN YERl(Dekan)
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832

832

1601/0
3.03.20
03

1601

1601

1601

1601

3076/1
5.04.20
03

Doç.Dr. Funda ELMACİOGLU

Prof.Dr. Nihat İÇTEN

Prof.Dr. Nedim
KARAtSMAtLOGLU

Prof.Dr. Levent ERKAN

Yrd.Doç. Dr. Serhat FINDIK

Doç.Dr. Funda ELMACIOÛLU

Prof.Dr. Davut ALBAYRAK

Prof.Dr. Teoman ŞEŞEN

02/01/2003-03/01/2003

10/01/2003

18/02/2003-19/02/2003

27/03/2003

27/02/2003-28/02/2003

27/02/2003-28/02/2003

20/02/2003

4-5/03/2003

7

1

10

5

10

9

2

8

59.850.000

10.250.000

102.500.000

51.250.000

68.500.000

76.950.000

20.500.000

82.000.000

Funda
ELMACIOĞLU
Kuddusi CENGİZ
(BOlum Başkanı)
Prof.Dr. Yılmaz
PEKŞEN
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Nihat İÇTEN
Prof.Dr. Muhlise
ALVUR
(Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Cem KOPUZ
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan

Nedim
KARAİSMAİLOC-LU
Cazip ÜSTÜN (Bölüm
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Levent ERKAN
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)
Serhat FINDIK
Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Levent ERKAN
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Funda
ELMACIOĞLU
Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Yıldız
PEKŞEN (Ana
Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)
Davut ALBAYRAK
Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Şükrü
KÜÇÛKÖDÜK
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Teoman ŞEŞEN
Cazip ÜSTÜN (Bölüm
Başkanı)
Yücel TANYERİ
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
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3076

3076

3076

3076

3076

3076

3076

3076

3076

Prof.Dr. Şükrü KÜÇÜKÖDÜK

Prof.Dr. Arif KÖKÇÜ

Prof.Dr. Cazip ÜSTÜN

Prof.Dr. Ahmet BAŞOGLU

Prof.Dr. Fulya TANYERİ

Prof.Dr. Yüksel KESİM

Doç.Dr. Hakkı KAHRAMAN

Yrd.Doç.Dr.Türkay YALIN

Yrd.Doc.Dr. Serhat FINDIK

11/03/2003

31/03/2003

31/03/2003

28/03/2003

06/03/2003

07/03/2003

14/03/2003

25-26/03/2003

07/03/2003

2

5

5

4

4

4

4

8

5

20.500.000

51.250.000

51.250.000

41.000.000

41.000.000

41.000.000

34.200.000

54.800.000

34.250.000

Fulya TANYERİ
(Dekan)

Şükrü KÜÇÜKÛDÜK
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

ArifKOKÇÜ
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Cazip ÜSTÜN (Bölüm
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan*

Cazip ÜSTÜN (Bölüm
Başkanı)
ArifKOKÇÜ (Ana
Bilim D. Bşk.)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Ahmet BAŞOûLU
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Cazip ÜSTÜN (Bölüm
Başkanı)
Falya TANYERİ
(Dekan)

Fulya TANYERİ
(Dekan
Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Jdris YÜCEL
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)

Yüksel KESİM
Kuddisi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Süleyman ÇELİK
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Hakkı KAHRAMAN
Kuddusi CENGİZ
Bolüm Başkanı)

Idris YÜCEL (Ana
Bilim Dalı Bşk.)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Türkay YALIN
Kuddusi CENGİZ
Bölüm Başkanı)
?rof.Dr.Mustafa Bekir
SELÇUK
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)

Serhat FINDIK
Kuddusi CENGİZ
Bölüm Başkanı)
'rof.Dr. Levent
ERKAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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4550/0
8.05.20
03

4550

4550

4550

4550

4550

4550

4550

Prof.Dr. İhsan ÖĞE

Prof. Dr. Hakan
LEBLEBİCİOĞLU

Prof.Dr.Emrc ÜSTÜN

Prof.Dr. Teoman ŞEŞEN

Prof.Dr. Yücel TANYERİ

Prof.Dr. Mehmet KOYUNCU

Prof.Dr. Atilla TEKAT

Prof.Dr. Fersat KOLBAKIR

11/04/2003

10/04/2003

08/04/2003

25-28/04/2003

04-25/04/2003

17-18/04/2003

25/04/2003

03/040003

3

4

2

5

10

10

1

4

30.750.000

20.500.000

20.500.000

51.250.000

102.500.000

102.500.000

51.250.000

41.000.000

(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

İhsan ÖGE
Cazip ÜSTÜN (Bölüm
Başkanı)
Doç.Dr. Dilek
ERKAN
(.Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)
Hakan
LEBLEBİCİOÖLU
(.Ana Bilim dalı
Başkanı)
Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Emre ÜSTÜN
Cazip ÜSTÜN (Bölüm
Başkanı)
Prof.Dr. Ayla TUR
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Teoman ŞEŞEN
Cazip ÜSTÜN (Bölüm
Başkanı)
Yücel TANYERİ
;Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Yücel TANYERİ
Ana Bilim Dalı
îaşkanı)
Cazip ÜSTÜN (Bölüm
başkanı)
Fulya TANYERİ

jDekan)
Mehmet KOYUNCU
Cazip ÜSTÜN (Bülüm
Başkanı)
Yücel TANYERİ
Ana Bilim Dalı
Saşkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Atilla TEKAT
Cazip ÜSTÜN (B«lüm
Jaşkanı)

Yücel TANYERİ
Ana Bilim Dalı
Saşkanı)

Fulya TANYERİ
(Dekan)

Fersat KOLBAKIR
Ana Bilim Dalı
faskanı)

Cazip ÜSTÜN (Bölüm
faskanı)

Fulya TANYERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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4550

4550

4550

4550

4550

4550

4550

4550

Prof.Dr Ahmel BASOGLU

Prof.Dr. Sabri ACAR

Prof.Dr.Tekin AKPOLAT

Prof.Dr. Fulya TANYERİ

Prof.Dr. Musa K.0NAK

Prof.Dr. Güllen TUNALI

Doç.Dr. Nevzat DABAK

Doç.Dr. Ayhan Gazi KALAYCI

24-25/04/2003

04/04/2003

17-18/04/2003

10/04/2003

14/04/2003

29-30/04/2003

30/04/2003

04/04/2003

6

3

8

4

4

8

61.500.000

30.750.000

82.000.000

41.000.000

41.000.000

82.000.000

42.750.000

2.750.000

(Dekan)

Ahmet BASOGLU
(.Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Cazip ÜSTÜN
(Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Sabri ACAR
Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Şükrü KÜÇÜKÖDÜK
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Tekin AKPOLAT
Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
İdris YÜCEL
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Fulya TANYERİ
(Dekan)
Kuddusi CENGİZ
BOlüm Başkanı)
tdris YÜCEL
Ana Bilim Dalı
3aşkam)

MusaK.ONAK
Ana Bilim Dalı
îaşkanı)

Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Gulten TUNALI
Kuddusi CENGİZ
(Bolum Başkanı)
Musa KONAK
Ana Bilim Dalı
iaşkanı)

Fulya TANYERİ
(Dekan)

Nevzat DABAK
Cazip ÜSTÜN
BOlüm Başkanı)

Prof.Nedim
KARAİSMAİLOĞLU
Ana Bilim Dalı
laşkanı)

Fulya TANYERİ
(Dekan)

Ayhan Gazi
KALAYCI
Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Ittkrü KÜÇÛKODÛK
Ana Bilim Dalı

Başkanı)
Fulya TANYERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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4550

4550

6591/0
3/06/20
03

6591

6591

6591

6591

6591

Doc.Dr. Uvcnt ALTINTOP

Yrd.Doç.Dr. Hacer Erdem
TİLKİ

Yrd.Doç.Dr. Ümit BELET

Doç.Dr. Lütfü tNCESU

DoçDr. Cafer EROGLU

Idris KOÇAK

Prof.Dr. Atilla TEKAT

Doç.Dr. Uğur TÜRE

3-4/04/2003

11/04/2003

28-29/05/2003

01-02/05/2003

01/05/2003

02/05/2003

167/05/2003

01-02/05/2003

8

4

8

8

t

68.400.000

27.400.000

54.800.000

64.800.000

17.100.000

42.750.000

51.250.000

60.400.000

(Dekan)

Levent ALTINTOP
Kuddusi CENGİZ
(Bolüm Başkanı)
İdris YÜCEL
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Hacer Erdem TİLKİ
Kuddusi CENGİZ
(BOlUm Başkanı)
Prof.M.Kaam ONAR
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
fDekan)

Ümit BELET
Prof.ldris YÜCEL
(Bölüm Başkanı)
Prof.Dr.Mustafa Bekir
SELÇUK
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Lütfü İNCESU
İdris YÜCEL (Bolüm
Başkanı)
Mustafa Bekir
SELÇUK
[Ana Bilim Dalı
başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

Cafer EROGLU
İdris YÜCEL (B81ûm
Başkanı)
Prof.Dr Hakan
LEBLEBİCİOGLU
Ana Bilini dalı
taşkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

İdris KOÇAK
Prof.Cazip ÜSTÜN
BOlüm Başkanı)

ProtArif KÜRKÇÜ
Ana Bilim Dalı
iaşkanı)

Fulya TANYERİ
(Dekan)

Atilla TEKAT
Zazip ÜSTÜN (Bfilflm
3aşkanı)

Prof.Dr. Yücel
TANYERİ
Ana Bilim Dalı
laşkanı)

Fulya TANYERİ
(Dekan)

Uğur TÜRE
Cazip ÜSTÜN (Bolüm

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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6591 Prof.Dr.Siileyman ÇELİK

6591 | Ogit Görevlisi Oktay
YAPICI

30/05/2003 41.000.000

Balkanı)
Prof.Fahrcttin ÇELİK
(Ana Bilim dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)
Süleyman ÇELİK
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

01-02-05/05/2003 70.850.000 Oktay YAPICI
IdrisYÜCEL(Bölüm
Başkanı)
Doç. Dr. Tank
BAŞOĞLU
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

6591 Doç. Dr. Abdulkerim BEDİK 07/05/2003 17.100.000 Abdulkerim BEDIK
Muhlise ALVUR(Bolüm
Başkanı)
Cemil ÇİÇEK
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya
TANYERl(Dekan)

6591 ProtDr. Muhlise AL VUR 07/05/2003 51.250.000 Muhlise AL VUR
(Bölüm Başkanı)
Cemil ÇİÇEK
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

6591 Yrd.Doc.Dr. Çağatay
ACUNER

01/05/2003 27.400.000 lagalay ACUNER
Muhlise AL VUR
(Balom Başkanı)
Prof.Dr. Belma
DURUPINAR
(Ana bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(DEKAN)

6591 Prof.Dr. Belma
DURUPINAR

01/05/2003 20.500.000 Belma DURUPINAR
Ana Bilim Dalı

Başkanı)
Muhlise ALVUR
(BölDm Başkanı)
Fulya TANERİ (Dekan)

6591 Yrd.Doç.Dr. Fatma ÜLGER 28/05/2003 27.400.000 Fatma ÜLGER
Cazip ÜSTÜN (Bölüm
Başkanı)
Prof.Dr. Ayla TUR
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)

6591 Doç.Dr.Ahmct
KARACALAR

05/05/2003 34.200.000 Ahmet KARACALAR
Cazip OSTON (Bolta
Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Hayati
AKBAŞ
(Ana Bilin Dalı
Başkanı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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6591

6591

6591

6591

8694/10.
07.2003

8694

8694

8694

8694

Yrd.Doç.Dr. Haccr Erdem
TİLKİ

Doç.Dr. Nevzat DABAK

Prof.Dr. Kemal BAYSAL

Prof.Dr. Davul ALBAYRAK

Prof.Dr. Sabrı ACAR

Yrd.Doc.Dr. F.GOçlO
PİM ARLI

Yrd.Doç.Dr. Canan AYGÜN

Prof.Dr. Rıza RIZALAR

Doç.Dr. Cafer EROOLU

08-O9/0S/2O03

01-02/05/2003

01/05/2003

01/05/2003

23/06/2003-24/06/2003

23-24-25-26/06/2003

27/06/2003

16/06/2003-1 a/06/2003-
20/06/2003

23-24-25-26/O6/2OO3

8694 Prof.Dr. Osman YEŞİLDAG 10/06/2003-11 /06/2003

8

10

2

2

6

1 6

4

2 0

16

6

54.800.000

8S.500.0O0

20.500.000

20.500.000

61.740.000

109.760.000

24.440.000

205.800.000

137.200.000

61.740.000

Fulya TANYERİ
(Dekan)
Haccr Erdem TİLKİ
İdris YÜCEL (Bolüm
Başkanı)
Prof.Dr. Kazım ONAR
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulva TANYERİ
Nevzat DABAK
Cazip ÜSTÜN (Bolüm
Başkanı)
Prof.N.KARAI SMAİLO
GLU
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ

XDekan)
Kemal BAYSAL
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
tdris Y0CEL (Bolüm
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)
Davul ALBAYRAK
İdrij YÜCEL (Bölüm
Başkanı)
Kemal BAYSAL
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)
Sabrı ACAR
Kuddusi CENGİZ
(Bolum Başkanı)
Prof Dr Kemal
BAYSAL
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)
F.GOclu PINARLI
Kuddusi CENGİZ
(Bolum Başkanı)
Kemal BAYSAL
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)
Canan AYGON
Kuddusi CENGİZ
(Botum Başkanı)
Kemal BAYSAL
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
Rıza RIZALAR
ProfDr. Cazip 0STÜN
(Bölüm Bşk.)
Prof.Dr. Ferit BERNAY
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)
Cafer EROCLU
Kuddusi CENGİZ

(Bolum Başkanı)
Prof.Dr. Hakan
LEBLEBİCtOGLU
(Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan)
Osman YEŞtLDAG
Kuddusi CENGİZ
(Bolum Başkanı)
Fulya TANYERİ
(Dekan/Ana Bilim Dalı
Başkanı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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8694

8694

8694

8694

8694

8694

8694

8694

8694

10746/
15.08.2
003

10746

10746

10746

10746

10746

10746

SÜNTER

Prof.Dr. Cemil RAJCUNT

Doç.Dr. Idris KOÇAK

Prof.Dr. Yücel TANYERİ

Doç.Dr. Ayşegül GÜVEN

Prof.Dr. İhsan ÖCE

Prof.Dr. Ahmet SAN1Ç

Prof.Dr.Cafcre
MARANGOZ

Prof.Dr. Güllen TUNAU

Yrd.Doç.Dr. Mehmet
TOTAN

Prof.Dr.Rım RIZALAR

Prof.Dr. Idris YÜCEL

Prof.Dr. Fulya TANYERİ

Yrd. Doc.Dr. Mehmet
TURGUT

Prof.Dr. Mete KESİM

Doç.Dr. Arif ÖNDER

ProCDr. Arif KÛKÇÜ

16/06/2003-
17/06/2003-
18/06/2003

06/06/2003

24/06/2004

12/06/2003

12/0672003

23/06/2003-
24/06/2003

18/06/2003

26/06/2003-
27/06/2003

23/06/2003

28/07/2003-
30/07/2003

08-09-10-11-14-
15/07/2003

07-08-09-10-11-
18/07/2003

23/07/2003

30-31/07/2003

11/07/2003

01/07/2003

12

5

5

5

1

6

7

8

4

12

24

24

» r

123.480.000

42.875.000

51.450.000

42.875.000

10.290.000

61.740.000

72.030.000

82.320.000

27.440.000

123.480.000

246.960.000

246.960.000

54.880.000

82.320.000

34.300.000

1.450.000

Kuddusi CENGİZ (Bolüm Başkanı)
Prof.Dr Yıldız PEKŞEN
(Ana Bil.m Dalı Başkanı)
Fulva TANYERİ ^Dekan)
Cemil RAKUNT
Prof.Dr. Cazip ÜSTÜN(Boliim Bşk.)
Prof.Dr. Fahrettin ÇELİK
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulva TANYERİ (Dekan)
İdris KOÇAK
Cazip CSTÛN (Bolüm Başkanı)
Prof.Dr.ArifKÖKÇÜ
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulva TANYERİ (Dekan)
Yücel TANYERİ
(Ana Bilim Dalı Baskım)
Cazip ÜSTÜN (Bolüm Başkanı)
Fulva TANYERİ (Dekan)

Ayşegül GÜVEN
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Yücel TANYERİ
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulva TANYERİ (Dekan)
İhsan ÖGE
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Dilek ERKAN
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulva TANYERİ (Dekan)
Ahmet SAN1Ç
Prof.Dr. Muhlise AL VUR
(Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. BelmaDURUPINAR
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulva TANYERİ (Dekan)
Cafer MARANGOZ
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Muhlise AL VUR (BJUm Başkanı)
Fulya TANYERİlDekan)
GOlten TUNAL1
ProCDr. Kazım ONAR
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Cuddusi CENGİZ (Balom Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)
Mehmet TOTAN
Kuddusi CENGİZ (Bolüm Başkanı)
Kemal BAYSAL
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)
Rıza RIZALAR
Cazip ÜSTÜN (Bolüm Başkanı)
Ferit BERNAY
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)
drU YÜCEL
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Kuddusi CENGİZ (MI Om Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Cuddusi CENGİZ (Bolüm Başkanı)
drisYÜCEL
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Mehmet TURGUT
Kuddusi CENGİZ (Bolüm Başkanı)
dris YÜCEL
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)
Mete KESİM
Cazip ÜSTÜN (Bolüm Başkanı)
ProfDr. Kayhan ÖZKAN
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)
Arif ÖNDER
Cazip ÜSTÜN (Bolum Başkanı)
Fahrettin ÇELİK
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)
ArifKOKÇU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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10746

10746

10746

10746

10746

10746

10746

12275/17.
09.2003

12275

12275

12275

1227S

12275

12275

Pror.Dr Yücel TANYERİ

Prof.Dr. Atilla TEKAT

Prof.Dr. Yüksel KESİM

Prof.Dr. Tayyar
CANTÜRK

Doç.Dr. Ahmet
KARACALAR

Yrd.DoçDr. Hakan
GÜVEN

YrdDoç.Dr. Yüksel
ALİYAZICIOGLU

Prof.Dr. Ahmet
BAŞOGLU

PrafDr. Furya TANYERİ

Prof.Dr. Yüksel KESİM

ProfDr. Teoman ŞEŞEN

ProEDr. Bedri
KANDEMtR

Prof.Dr. Mete KESİM

"rof-Dr. Zıfer
MALAZGİRT

04-29-30-31/07/2003

25/07/2003

28-29-3O-31/07/20O3

23-24-25-28-29-30-
31/07/2003

02/07/2003

23-24-25/07/2003

10-11/07/2004

18-19-20-21-22-28-
29/080003

11-12/08/2003

18-19-20-21-22-25-
26-27-28/08/2003

18-19-2O-22/08/2O03

25-26-27/08/2003

04-05/08/2003

1/08/2003

20

5

16

28

2

12

8

28

40

5

5

205.800
.000

51.450.
000

164.640
.000

288.120
.000

17.150.
000

82.320.
000

54.880.
000

288.120
000

82.320.
000

411.600
000

54.350
000

54.350
000

2.320.
000

1.160.
000

Yücel TANYERİ
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Fulva TANYERİ (Dekan)

Atilla TEKAT
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Yücel TANYERİ (Ana Bilim Dalı
Başkanı)
Fulva TANYERİ (Dekan)

Yüksel KEStM
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Fulva TANYERİ (Dekan)

Tayyar CA.VTURK
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
ProfDr. Ahmet Y.TURANLI
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Ahmet KARACALAR
(Ana Bilim Dalı Başkam)
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Hakan GÜVEN
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Yrd.Doç.Ahmet BAYDIN
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

Yüksel ALİYAZICIOÖLU
Muhlise AL VUR (Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Cemil ÇELİK
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

Ahmet BAŞOGLU
Ana Bilim Dalı Başkanı)
:azip ÜSTÜN (Bolüm Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

Fulya TANYERİ (Dekan
tuddusi CENGİZ (Bolüm Başkanı)
drisYÜCEL
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Yüksel KESİM
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Süleyman ÇELİK
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Furya TANYERİ (Dekan)
eoman ŞEŞEN

Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Yücel TANYERİ
Ana Bilim Dalı Başkanı)
;ulya TANYERİ (Dekan)

Bedri KANDEMtR
Ana Bilim Dalı Başkanı)
:azip ÜSTÜN (Bolüm Başkanı)
ulya TANYERİ (Dekan)

Mete KEStM
Cazip ÜSTÜN (BSlüm Başkanı)
ProfDr. Kayhan ÖZKAN
Ana Bilim Dalı Başkanı)
ulya TANYERİ (Dekan)

Zafer MALAZGİRT
Cazip ÜSTÜN (Bolüm Başkanı)
Kayhan ÖZKAN
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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12275

12275

12275

Doç.Dr. Ahmet
KARACALAR

Doç.Dr. Murathan ŞAHİN

Doç.Dr. Fadıl ÖZTÜRK

01/08/2003

07-08/2003

25-26-27-28-
29/08/2003

4

7

20

34.300.
000

60.025.
000

171.500
.000

Fulya TANYERİ İDckan)
Ahmet KARACALAR
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Fulya TANERI (Dekan)

Murathan ŞAHIN
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Doç.Dr. Tank BAŞOÛLU
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Fadıl ÖZTÜRK
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Kemal BAYSAL
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

12275

12275

12275

12275

14442/16.
10.2003

14442

14442

14442

14442

Doç.Dr. Ayşegül GÜVEN

Doç.Dr. Arif ÖNDER

Yrd-Doç.Dr. Serhat
FINDIK

ögrtGOr.Kcramettm
AYDIN

Prof.Dr. Belma
DURUPİNAR

Prof.Dr. Ahmet
BAŞOöLU

Prof Dr. Hakan
LEBLEBİCİOĞLU

Prof.Dr. Sabri ACAR

Prof.Dr. Fulya TANYERİ

26-27-28/08/2003

14-15/08/2003

29/08/2003

01/08/2003

11/09/2003

01-02-16709/2003

29/09/2003

10-11-12/09/2003

23/09/2003

15

8

5

4

2

10

4

9

4

128.625
.000

68.600.
000

34.300.
000

21.952.
000

20.580.
000

102.900
000

41.160.
000

92.610.
000

41.160.
000

Ayşegül GÜVEN
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Yücel TANYERİ
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
ArifÛNDER
Cazip ÜSTÜN (Bölttm Başkanı)
Fahrettin ÇELİK
(Ana Bilim Dalı Başkam)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Serhat FINDIK
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Levent ERKAN
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Keramettin AYDİN
Cazip ÜSTÜN (BalOm Başkanı)
Fahrettin ÇELİK
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERlfDekan)

Belna DURUPİNAR
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Muhlise AL VUR (Bolüm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Ahmet BAŞOÖLU
[Ana Bilim Dalı Başkanı)
Cazip ÜSTÜN (Bolum Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ (DekanL
Sabri ACAR
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Kemal BAYSAL
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANER! (Dekan)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Kuddisi CENGİZ (Bölüm Başkam)
drisYÜCEL
Ana Bilim Dalı Başkanı)

14442 ProfDr. Nurol ARIK 25/09/2003 3 30.870.
000

Nurol ARİK
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
İdris YÜCEL

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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14442

14442

14442

14442

14442

14442

14442

14442

14442

14442

14442

14442

14442

Prof.Dr. Ali Faik YILMAZ

Prof Dr. Recep
B.ALPELU

Prof.Dr. Şaban
SARI KAYA

Prof.Dr. Fahrettin ÇELİK

Prof.Dr. Ender ARİTÜRK

ProCDr. Rıza RIZALAR

ProCDr. H.Tahsin
KEÇELİGİL

Doç.Dr. Mustafa SÜNBÜL

Doç.Dr. Lûtfi İNCESU

)oç.Dr. Funda
ELMACIOöLU

Doç.Dr. Fadıl ÖZTORK

Doç.Dr. Ahmel
KARACALAR

Yrd.Doç.Dr. Selim
NURAL

01-02-03-04-05/09/2003

01-02-03/09/2003

10-19/09/2003

08/09/2003

01-02-O3-O4-05-15/09/20O3

15/09/2003

02-03/09/2003

29-30/09/2003

24/09/2003

18/09/2003

01-O2-03-0445/O9/2O03

01-02-30/09/2003

4-25/09/2003

20

12

8

4

18

8

8

8

4

20

2

205.800
.000

123.480
.000

82.320.
000

41.160.
000

185.220
.000

82.320.
000

82.320.
000

68.600.
000

34.300.
000

25.725.
000

71.500
000

02.900
000

54.880.
000

(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulva TANYERİ (Dekan)

Ali Faik YILMAZ
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Fulva TANYERİ (Dekanı)

Recep B.ALPELU
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Ali Faik YILMAZ
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Şaban SARIKAYA
Cazip OSTÜN (Bölüm Başkanı)
Ali Faik YILMAZ
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Fahrettin ÇELİK
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Ender ARİTÜRK
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkam)
Feril BERNAY
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulva TANYERİ (Dekan)
Rıza RIZALAR
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Ferit BERNAY
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

RTahsin KEÇELİGİL
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Prof.Dr.FersatKOLBAKIR
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

Mustafa SÜNBÜL
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANERİ (Dekan)
Lulfı İNCESU
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
M.Bckjr SELÇUK
Ana Bilim Dalı Başkanı)
:ulya TANYERİ (Dekan)

Funda ELMACIOöLU
Kuddusi ENGtZ (Bölüm Başkanı)
Yılda PEKŞEN
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

Fadıl ÛZTÜRK
Kemal BAYSAL
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)
Ahmet KARACALAR
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Cazip ÜSTÜN (BOlOm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

elimNUROL
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Mustafa Bekir SELÇUK
Ana Bilim dalı Başkanı)
ulya TANYERİ (Dekan)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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14442

14442

14442

Yrd.Doç.Dr. Mustafa
YAZICI

Yrd.Doç.Dr. Nursen
BELET

Yrd.Doç.Dr.TunçFIŞGIN

01-02-03/09/2003

02-03-O4-O5/09/2003

10-11/09/2003

12

16

8

82.320.
OOO

109.760
.000

54.880.
000

Mustafa YAZICI
Prof.Dr. Mahmut ŞAHİN
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Kuddusi CENGİZ
(Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Nurştn BELET
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Kemal BAYSAL
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Tunç F1ŞGIN
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Kemal BAYSAL
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulva TANYERİ (Dekan)

14442

15998/14.
11.2003

15998

15998

15998

15998

15998

15998

15998

Yrd.Doc.Dr. Ahmet
DEMtR

Prof. Dr. Osman
YEŞİLDAĞ

Prof.Dr. Cemil RAKUNT

ProCDr. Tayfun ALPER

Prof.Dr. Erdal
MALATYALIOGLU

Prof.Dr. Teoman ŞEŞEN

Prof.DrKuddusi CENGİZ

Prof.Dr. ŞulcrO
KOÇÜKKÖDOK

ProCDr. Yıldız PEKŞEN

29/09/2003

10-15/10/2003

15-16-17/10/2003

27-30/10/2003

09/100003

28-31/10/2003

09/10/2003

13/10/2003

01/10/2003

4

8

12

10

5

5

4

4

27.440
000

82.320.
000

123.48
0.000

102.90
0.000

51.450.
000

51.450.
000

41.160.
000

41.160.
000

20.500.
000

Ahmet DEMİR
Cazip ÜSTÜN (BOlüm Başkanı)
Ahmet KARACALAR
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulva TANYERl(Dekan)
Osman YEŞİLDAG
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Mahmut ŞAHİN
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERtiDekan)
Cemil RAKUNT
Cazip ÜSTÜN (BOlum Başkanı)
Fahrettin ÇELİK
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİfDekan)
Tayfun ALPER
Cazip ÜSTÜN (BOlOrn Başkanı)
Arif KÖKÇÜ
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Erdal MALATYAUOûLU
Cazip ÜSTÜN (Bülüm Başkanı)
ArifKÖKÇÜ
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Teoman ŞEŞEN
Cazip ÜSTÜN (BSlum Başkanı)
Yücel TANYERİ
[Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Kuddusi CENGİZ (BOlüm Başkanı)
Idris YÜCEL
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)
ŞûkrO KÜÇÜKÖDÜK
Kuddusi CENGİZ (BOlOm Başkanı)
Kemal BAYSAL
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİfDekan)
Yıldız PEKŞEN
Ana Bilim Dalı Başkanı)
Cuddusi CENGİZ (Bolüm Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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15998

15998

15998

15998

15998

15998

15998

15998

15998

17340/09.
12.2003

17340

17340

17340

17340

Prof.Dr. Zafer
MALAZGİRT

Doç.Dr. LOrfi İNCESU

Doç.Dr. Ayhan Gazi
KALAYCI

Doç.Dr. Alışan
YALDIRAN

Doç.Dr. Yılmaz TOMAK

Doç.Dr. ldris KOÇAK

Doç.Dr. Ferhan
CANTÜRK

Yrd.Doç.Dr. Hacer Erdem
TİLKİ

DoçDr. Oktay YAPICI

Prof.Dr.NurolARIK

Prof.Dr. Cafer
MARANGOZ

Prof.Dr. Cazip ÜSTÜN

Prof. Dr. YOcel TANYERİ

Doç.Dr. Ayşegül GÜVEN

13-14-15-16/1O/20O3

07-08-09/10/2003

21-22-23/10/2003

24/10/2003

30-31/10/2003

03-06710/2003

08-09/10/2003

10/10/2003

01-02-03/10/2003

17-19/11/2003

18/11/2003

7-19/11/2003

04-05-06-07/11/2003

05-06/11/2003

14

10

12

2

10

10

9

4

12

8

3

0

20

0

144.06
0.000

85.750.
000

102.90
0.000

17.150.
000

85.750.
000

85.750.
000

77.175.
000

27.440.
000

82.320.
000

82.320.
000

30.870.
000

102.90
0.000

205.80
0.000

85.750.
000

Zafer MALAZGİRT
Cazip OSTÜN (BalOm Başkanı)
Kayhan ÖZKAN
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Ldıfi tNCESU
Kuddusi CENGİZ (BSlOm Başkanı)
M.Bekir SELÇUK
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulj^TANYERl (Dskan)
Ayhan Gazi KALAYCI
Kuddusi CENGİZ (Balam Başkanı)
Kemal BAYSAL
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Futya TANYERİ (Dekan)

Alışan YILDIRAN
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Kemal BAYSAL
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERl(Dekan)

Yılmaz TOMAK
Cazip ÜSTÜN (Bolüm Başkanı)
N.KARAİSMAİLOGLU
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

ldris KOÇAK
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
ArifKOKÇO
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

Ferhan CANTÜRK
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Hacer Erdem TİLKİ
Kuddusi CENGİZ (Bolüm Başkanı)
M.KazımONAR
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ(Dekan)

Oktay YAPİCİ
Kuddusi CENGİZ (Bolum Başkam)
Doç.Dr. Tank BAŞOÖLU
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

NurolARIK
Kuddusi CENGİZ (Balta Başkanı)
dris YÜCEL
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

Cafer MARANGOZ
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Muhlise AL VUR (Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Cazip ÜSTÜN (Bolum Başkanı)
ArifKÖKÇÛ
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

Yücel TANYERİ
Ana Bilim Dalı Başkanı)
:azip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)
Ayşegül GÜVEN
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
YOcel TANYERİ
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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17340

17340

Doç.Dr. Arif ÖNDER

Doç.Dr. Ahmet
KARACALAR

19/11/2003

19-20-21/11/2003

2

12

17.130
OOO

102.90
0.000

Fulya TANYERİ (Dekan)
Arif ÖNDER
Cazip ÜSTCN (Bölüm Başkam)
Fahrettin ÇELİK
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Ahmet KARACALAR
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Cazip ÜSTÜN (Bolum Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

17340

17340

17340

17340

17340

20705/31.
12.2003

20705

20705

20705

20705

20705

20705

Doç.Dr. Tank BAŞOGLU

Yrd.Doc.Dr. Hacer Erdem
TİLKİ

Yrd.Doç.Dr. Cengiz
DİLBER

Yrd.Doç.Dr. Hacı AKAR

Yrd.Doç.Dr.Ahmet
TURLA

Prof.Dr. Teoman ŞEŞEN

Prof.Dr. Yücel TANYERİ

ProCDr. Mehmet
KOYUNCU

Prof.Dr. Atilla TEKAT

Prof.Dr. Bedri
KANDEMİR

ProtDr. Zafer
MALAZGİRT

Ahmet BAŞOGLU

05-06-07/11/2003

06/11/2003

21/11/2003

06-11/11/2003

03/11/2003

23-24-26-29/12/2003

10/12/2003

U-12/12/2003

0/12/2003

09/12/2003

30/12/2003

17-24-25-26/12/2003

12

4

4

8

4

15

1

0

5

4

14

102.90
0.000

27.440.
000

27.440.
000

54.880.
000

27.440.
000

154.35
0.000

10.290.
000

102.90
0.000

51.450.
000

Tank BAŞOGLU
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Kuddusi CENGİZ (Bolüm Başkanı)
Fulva TANYERİ
Hacar Erdem TİLKİ
Idris YÜCEL (Bölüm Başkan)
M.Kazım ONAR
(Ana bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Cengiz DİLBER
Kemal BAYSAL
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Furya TANYERl^Dekan)
Hacı AKAR
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
FersatKOLBAKK
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fujya TANYERİ (Dekan)
Ahmet TURLA
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Kuddusi Cengiz (Bolüm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Teoman ŞEŞEN
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkam)
Yücel TANYERİ
;Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Yücel TANYERİ
Ana Bilim Dalı Başkanı)
;azip ÜSTÜN (Bolüm Başkam)

Furya TANYERİ (Dekan)
Mehmet KOYUNCU
Cazip ÜSTÜN (Bolüm Başkanı)
Yücel TANYERİ
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)
Atilla TEKAT
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Yücel TANYERİ
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

51.450.
000

41.160.
000

144.06
0.000

Bedri KANDEMİR
(Ana Bilim Dalı Başkam)
Cazip ÜSTÜN (BOlttm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Zafer MALAZGİRT
Cazip ÜSTÜN (Bolüm Başkanı
ProtDr. Mete KESİM
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Ahmet BAŞOGLU
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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20705

20705

20705

20705

20705

20705

20705

20705

20705

20705

20705

20705

20705

20705

Prof.Dr. İhsan ÖCE

Prof.Dr. Yıldız PEKŞEN

Prof.Dr. Tayyar
CANTÛRJC

Prof.Dr. Nurol ARIK

Prof.Dr. Tülay BAKIR

Prof.Dr. Arif KÖKÇÜ

Prof. Dr. Şaban Çakır
GÖKÇE

Doç.Dr. Nurşen AKTÛRK

Doç.Dr. Ayjegûl GÜVEN

Doç.Dr. Ahmet
KARACALAR

Doç.Dr. Arif ÖNDER

'rd.Doç.Dr. Ozan
ÖZKAYA

Y rd.Doç.Dr. Serhat
FINDIK

Yrd.Doç.Dr. CTürkay
YALIN

10-11/12/2003

05/12/2003

17-18-19/12/2003

24-25/12/2003

29-30-31/12/2003

16/12/2003

22-23-24-25-26712/2003

15-16-17-18-19-22-23-24-25-26-
29-30/12/2003

30/12/2003

22-23-24/12/2003

01/12/2003

26/12/2003

1-12/12/2003

22-23-24-25-26/12O003

6

2

12

7

10

5

20

48

2

\

0

0

61.740
000

20.580.
000

123.48
0.000

72.030.
000

102.90
0.000

51.450.
000

171.50
0.000

411.60
0.000

42.875.
000

10190
0.000

34J00.
000

27.440.
000

68.600.
000

37.20
0.000

Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
İhsan ÖGE
Doç.Dr. Dilelc ERKAN
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Cazip ÜSTÜN (Bolüm Başkam)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Yıldız PEKŞEN
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Kuddusi CENGİZ (Bolüm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Tayyar CANTÜRK
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Prof.Dr. Ahmet Yaşar TURAN
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Nurol ARIK
Kuddusi CENGİZ (Bölüm Başkanı)
Idris YÜCEL
(Ana Bilim Dalı Başkam)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Tülay BAKIR
Kuddusi CENGİZ (Bolüm Başkanı)
Idris YÜCEL
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
Arif KÖKÇÜ
(Ana Bilim dalı Başkanı)
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Şaban Çakır GÖKÇE
Prof.Dr. Kuddusi CENGlZ(B0I.Bşk.)
Fulya TANYERİ (Dekan)

Nurşen ARTTURK
Dilek ERKAN
Ana Bilim Dalı Başkanı)
;azip ÜSTÜN (BalOm Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

Ayşegül GÜVEN
Cazip ÜSTÜN (BOlüm Başkanı)
Yücel TANYERİ
Ana Bilim Dalı Başkanı)
:u]ya TANYERİ (Dekan)

Ahmet KARACALAR
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
ArifÖNDER
Cazip ÜSTÜN (Bolüm Başkanı)
'ahrettin ÇELİK
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

Ozan ÖZKAYA
Kuddusi CENGİZ (Bolüm Başkanı)
Kemal BAYSAL
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)

Serhat FINDIK
Kuddusi CENGİZ (Bolüm Başkanı)
ProfDr. Levent ERKAN
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)
C.Turkay YALİN
Kuddusi CENGİZ (Bolüm Başkanı)
Mustafa Bekir SELÇUK
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20705

20705

20705

20705

Yrd.Doç.Dr. Hacer Erdem
TİLKİ

YM.Doc.Dr.Ebra
KELSAKA

Yrd.Doç.Dr. H. Suat
AYYILDIZ

YrdDoc.Dr.Haci AKAR

05/12/2003

18/12/2003

17-19/12/2003

11-12/12/2003

4

4

12

8

27.440.
000

27.440.
000

82.320.
OOO

54.880.
000

(Ana Bilim Dalı Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)
H a » Erdem TİLKİ i
Kuddusi CENGİZ (Bolü Başkanı)
M.KazımONAR
(Ana Bilim Dalı Başkanı)
FulyaTANYERİ (Dekan)
Ebru KELSAKA
Ayla TÜR
(Ana bilim Dalı Başkanı)
Cazip ÜSTÜN (Bolüm Başkanı)
Fulya TANYERİ (Dekan)

H.SuatAYYlDlZ
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Ferit BERNAY
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)
Hacı AKAR
Cazip ÜSTÜN (Bölüm Başkanı)
Prof.Dr.FersalKOLBAKIR
Ana Bilim Dalı Başkanı)

Fulya TANYERİ (Dekan)
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SONUÇ

Yapılan incelemelerden;
Yönetici kadro ve yakınlarına ders dağılımında bazen de uzmanlık alanı aranmaksızın, diğer

öğretim elemanları ile orantılı olmayacak şekilde avantaj sağlandığı anlaşılmaktadır. Yönetim
görevi üstlenenlerin bu kadar yüksek ders görevi yüklenmesi, yöneticilik görevlerinin gereği gibi
yerine getirilmesinde meydana getireceği aksaklıklar bir yana, yönetimin tekelleşmesi ve
kaynakların dar bir yönetici kadro arasında paylaşılması sonucunu doğuracak uygulamalar, kamu
yönetim ilkeleri ile de bağdaşmamaktadır.

Dersleri yürütecek öğretim elemanı kadrosunun seçiminde, öğretim elemanı kadrosunun
sağlıklı planlanmamasından kaynaklanan, yükseköğretimin amaç ve ilkeleri ile bağdaşmayacak
uygulamalar olmuştur.

Öğretim elemanı kadrolarının planlanmasında meydana getirilen orantısız dağılım nedeniyle
bir yüksekokulda nerde ise derslerin tamamına lise öğretmenleri girmek durumunda kalmıştır.
Kuruluşunun üzerinden uzun zaman geçmiş bulunan Boyabat Meslek yüksekokulundaki derslerin
nerde ise tamamının lise öğretmenleri tarafından yürütülmesi, diğer yandan bazı yüksekokullarda
öğretim görevlilerinin ders yükünü ancak tamamladıkları, hatta ders yükünü tamamlayamayan
öğretim elemanı bulunması, öğretim elemanı kadrolarının başka görevlere yapılacak atamalar için
araç haline getirilmesi birlikte değerlendirildiğinde, eğitim öğretimin belirli bir kalite seviyesinde
yürütülmesinin amaçlanmadığını, üniversiteye bağıl birimler arasında kaynak dağılımında adalet
ilkelerine uygun davranamadığını ortaya koymaktadır.

Ders beyannamelerinde gösterilen dersler ile, başka görevlerle, yıllık izin ve hastalık izni
dönemleri ile çakıştığı anlaşılmaktadır. Ders ücret beyannamelerinde belirtilen dersler ile çakışan
yönetim kurulu toplantıları bulunmaktadır. Bir biri ile uyuşması mümkün olmayan iki ayn durumu
tesbit eden resmi evraklardan en azından birinin gerçeğe uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Bir birine
açık olarak aykırı iki evraktan hangisinin gerçeğe aykırı olduğunu tesbiti bir yargılama
gerektirmektedir. Ders ücret formlarının gerçeğe aykın olması halinde, ders ücret formlarını
düzenleyen ve onaylayanların eylemi suç niteliğindedir. Ayrıca bu kadar aygın bir şekilde gerçeğe
aykın düzenlenen beyanların gerçeğe uygun olup olmadığı hususunda hiçbir denetim yapılmamış
olmasının ciddi bir görev ihmali olduğu açıktır. Ders ücret beyannamelerinin gerçeğe uygun, ders
saatleri ile çakışan durumu tesbit eden toplantı tutanaklarını gerçeğe aykın sayılması halinde
aynca, söz konusu toplantı tutanağında, toplantıya katılmadığı halde katılmış gibi düzenleyerek
imzalayan diğer kurul üyelerinin de sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Ders ücret beyannameleri ile bu beyannamelerin konusunu oluşturan derslerle çakışan diğer
resmi görevlerin yerine getirildiğine ilişkin resmi evrakların en azından birinin sahteliği ile ilgili
iddiaların değerlendirilmek üzere adli işlem yapmaya yetkili mercilere bildirilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilenlerden ders ücret formlarını düzenleyenler ile bu beyanı esas alarak
ödeme onayını verenlerin aynı kişiler olduğu uygulamalar yaygındır. İta amirlerinin devlet parasını
koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunmaktadır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
bölümünde yer alan Zimmet Başlıklı 247. maddesi "(1) Görevi nedeniyle zilyedliği kendisine
devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının
zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2)
Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâlinde,
verilecek ceza yan oranında artırılır. Hükmünü taşımaktadır.

Koruma yükümlülüğü altında bulunan parayı gerçeğe uygun olmayan evrak düzenlemek
suretiyle mal edinenlerin eylemlerinin zimmet suçu oluşturup oluşturmadığı, zimmet suçu
oluşmakta ise gerek zimmet suçunu işleyen, gerekse de denetim görevini ihmal ederek zimmet
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fiiline yol açanlar hakkında gerekli değerlendirmeyi yapmak üzere görevli ve yetkili Samsun
Cumhuriyet Başsavcılığına konunun iletilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Ders ücret beyannameleri esas alınarak yapılacak ödemelerde gözetim ve koruma
yükümlülüğü altında bulunmayanların eylemi ise resmi evrakta sahtecilik suçunun oluşturması
ihtimali bulunmaktadır. Bu iddiaların değerlendirilmesi için raporun bir örneğinin yetkili ve görevli
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

Ders ücret beyannamelerinin gerçeğe uygun olmadığı iddiaları hakkında idarenin takındığı
tutum, kamu görevine hakim olması gereken adalet ilkesi ile açık olarak çelişmektedir. Tıp
Fakültesi öğretim Üyesi Doç.Dr.Ömer Kuru hakkında, izinli bulunduğu döneme ilişkin olarak ders
yaptığının beyan ederek ek ders ücreti almak suçlaması ile soruşturma açılmış, disiplin cezası
verilmiş ve hakkında yargılama karan verilmiştir. Ancak Doç.Dr.Ömer Kuru hakkındaki
soruşturma onayım veren ve disiplin soruşturmasını yürütenler de dahil olmak üzere 100 öğretim
elemanı hakkında, Sayıştay tarafından yapılan tesbit ve hatta geriye ödeme suretiyle Sayıştay
sorgusunda yer alan iddia kabul edilmesine rağmen, adli ve idari olarak hiçbir işlem yapılmaması
ve sadece fazla ödenen ders ücretlerinin iadesinin sağlanması ile yetinilmesi ders ücret
beyannameleri ile ilgili olarak keyfi davranıldığını ortaya koymaktadır.
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XX. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM ENSTİTÜLERİ

UYGULAMA

Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı dört Lisansüstü öğrenim Enstitüsü bulunmaktadır. Üç
Enstitüde lisansüstü çalışma yürütülmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı 21, Sağlık Bilimleri
Enstitüsüne bağlı 21 ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı 13 Anabilim dalı bulunmakta, bunların
bir kısmında sadece yüksek lisans eğitimi yapılırken, bir kısmında hem yüksek lisans hem de
doktora eğitimi gerçekleştirilmektedir.

A. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM

Enstitülerle ilgili komisyonumuza gelen bilgi ve belgelerden Yüksek Lisans ve Doktora
sınavları ile ilgili olanlar aşağıda değerlendirilmiştir., özellikle de Yüksek lisans ve doktora sınav
jürilerinin keyfiliği ile ilgili şikâyetleri değerlendirmeye yarayacak belgeler komisyonumuzca OMÜ
yönetiminden iki defa istenmişse de bunlar gönderilmemiş, kişisel başvurular dikkate alınarak bazı
veriler bu bölümde ele alınmıştır.

1. Lisansüstü sınavlara başvuru koşullan sürekli değiştirilmiştir

Üniversite'de 2000 yılına Enstitülere Lisansüstü çalışma yapmak üzere (Yüksek Lisans
veya Doktora) alınan öğrenciler için Yüksek öğretim Kurulunun öngördüğü müracaat koşullan
uygulanmış olmakla birlikte, 1999 yılından itibaren Lisans Not ortalamasının 100 üzerinden 60
veya 4 üzerinden 2.S olması kabul edilmiş ve uygulanmıştır.

Bu başvuru koşullan 2001 yılı şubat ayında değiştirilmiş, Lisans not ortalaması 100
üzerinden 50've ve 4 üzerinden 2.25'e düşürülmüştür. Böylece Lisans başarısı açısından yetersiz
olan öğrenciler için Yüksek Lisans ve Doktora şansı sağlanmış, öğrenci seçiminde idari tercihi öne
çıkaran değerlendirme yöntemi ile bu uygulama birleşince, öğrenci seçiminde keyfiliğin önü
açılmıştır. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim dalında 1991 yılında Lisans eğitimini,
1994 yılında Yüksek Lisansını tamamladıktan 7 yıl sonra bu değişiklik olmadan önce (Eylül 2001)
doktora sınavında başarılı sayılan (Lisans not ortalaması 2.30) Savaş Atasever bu duruma örnek
olarak verilebilir. Bu öğrenci doktoraya müracaat için gerekli şartı, doktoraya başlatıldıktan sonra
Üniversite Senatosunda yapılan değişiklikle yerine getirmiş, daha sonra ise anabilim dalı dışında
oluşturulan bir jüri (Fen Bilimleri Enstitüsü müdür ve yardımcıları) tarafından yapılan mülakat
sınavındaki başarısı dikkate alınarak Araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır.

Üniversitede Lisansüstü öğrencilerin başvuru şartlarında dönemden döneme değişiklikler
yapılmaya devam ettirilmiştir. LES sınav notunun Yüksek öğretim Kurulunun da öngördüğü
şekilde 45 olarak uygulandığı Üniversitede Eylül 2005'te yapılan başvurularda 50've çıkarılmıştır.
Bu şart bir sonraki (Ocak 2006) dönemde yapılacak Lisansüstü sınavlar için verilen ilanlarda tekrar
değiştirilerek eskiden olduğu gibi 45 düzeyine indirilmiştir.

Lisansüstü eğitime giriş koşullarında kısa zaman aralıkları ile yapılan değişikliklerin,
hizmetin yürütülmesine ilişkin bir nedene bağlanması mümkün değildir. Üniversitenin ilgili
organlarının, lisansüstü eğitime giriş konusunda doğru bir yaklaşım geliştirmesi, bu yaklaşım temel
alınmak suretiyle lisansüstü eğitime giriş koşullarını belirlemesi gerekir. Belirlenen koşulların
uygulamadaki etkileri gördükten sonra, belirlenmiş kriterlerin revize edilmesi mümkün olabilir.
Ancak bir ileri, bir geri giderek idareye olan güveni de sarsacak biçinde, tabir-i caizse her öğrenci
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kabul döneminde lisansüstü eğitime giriş kıstaslarının değiştirilmesi kamu yönetiminin temel ilkeler
ile bağdaşmamaktadır.

2. Enstitülere bağlı anabilim dallarından bazılarında Anabilim Dalı
başkanları sınav jürilerine alınmamış, birçok anabilim dalında ise
akademik kariyere hiç dikkat edilmemiştir

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde yapılan Yüksek Lisans ve
Doktora sınavlarında Anabilim dallarında bulunan öğretim üyelerinin kariyerlerine çoğunlukla
dikkat edilmemiş, Prof ve Doç öğretim üyeleri dururken, Y.Doç öğretim üyelerinin sınav jürilerine
alınması rutin bir uygulama halini almıştır. Örneğin, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felesefe ve Din
Bilimleri Anabilim Dalında Bölüm Başkam ve tek Prof öğretim üyesi olan Hüseyin Peker jürilere
alınmamıştır. Aynı dönemde Rektörlük, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Jürilere başka anabilim
dalından da olsa bir Prof öğretim üyesi konulması konusunda yazı yazmıştır. Sağlık Bilimlerinde
ayrı, Sosyal Bilimlerinde ayn uygulama yapılması yönetimin keyfiliğini ortaya koymaktadır.

Bir Anabilim Dalında çok sayıda öğretim üyesi varken bunların verine başka anabilim
dallarından jüriler oluşturulmuştur. Örneğin. Temel İslam Bilimleri Bölümünde 6 Profesör varken
bunların hiç birisi jüri üyesi olarak seçilmemiş, İslam Tarihi Bölümünden Prof.Dr.Osman Zümrüt
Temel islam Bilimleri Anabilim dalında jüri üyesi olmuştur.

Fen Bilimleri Enstitüsünde Zootekni Anabilim dalında yapılan sınavlardan birçoEuna Prof
ve Doc öğretim üyeleri varken Y.Doc. öğretim üyesi iüri ûvesi olarak seçilmiştir. Benzer
uygulamalar diğer birçok Anabilim Dallarında da gerçekleştirilmiştir.

3. Lisansüstü öğrenime öğrenci kabulünde başarı geri plana itilmiş,
idari tercih öne çıkarılmıştır. Yan! keyfi davranılmıştır.

Kimya Anabilim Dalını 2004 yılında birincilikle bitiren, aynı zamanda Fen Edebiyat
Fakültesi 1. si olarak mezun olan Hakan Yılmaz 13 Eylül 2004 tarihinde yapılan Yüksek Lisans
mülakat sınavında başarılı olamamıştır. Bu öğrencinin not ortalaması 3.536 (88.4) ve LES sınavı
58.95 olmasına karşın, başarısız olması için mülakat sınavında sadece 40 alması yeterli iken, bu
puanı alamayarak başarısız olmuştur. Aynı dönemde Gerze Meslek Yüksekokulunda öğretim
Görevlisi olan ve Tekstil Yüksekokulu mezunu olan Ferda Erşahin mülakat sınavında başarılı
sayılmıştır. Ancak Ferda Erşahin'in mülakat sınavından sonra ders alma aşamasında Organik
Kimya ve Analitik Kimya gibi konularda yetersiz olması nedeniyle lisans öğrencileri ile ders alması
sağlanmış, Lisansı tamamlatılmış sonra Lisansüstü eğitime devam ettirilmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde 2004-2005 döneminde yapılan Yüksek
Lisans sınavında öğrencilerin durumları, keyfi yönetimi açık olarak göstermektedir. Bu
sınava katılan 14 öğrenci içerisinde başarılı sayılan 4 kişiden birisi Üniversite Genel Sekreteri
Nazım Alkan'ın oğlu Bora Alkan'dır. Bora Alkan, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi mezunu olup, OMÜ Terme Meslek Yüksekokulunda 5.3.2003 tarihinde Öğretim
Görevlisi olarak göreve başlatılmıştır. Bu elemanın kendi alanında değil de Tarih Bölümünde Tarih
Bölümü mezunlarına göre lisans not ortalaması en düşük olanlardandır. Ancak ilgisi olmayan
alanda en yüksek mülakat puanını almış ve başarılı sayılmıştır. Bu sınava ait öğrencilerin basan
durumlarına göre sıralanmış şekli konuyu daha açık hale getirecektir. Öğrencilerin mülakat
puanlarının sonucu belirlediği, mülakat puanlan dikkate alındığında başarılı adaylar ile başarısız
adaylar arasında çok büyük farklar oluştuğu, bu uygulama idari tercini öne çıkaran sistemden
yararlanmak suretiyle bazı kimselerin başarılı sayılması için keyfi ve adaletsiz davranıldığım ortaya
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koymaktadır. Tarih bölümü mezunu olmayan bir adayın 95 puan aldığı tarih mülakat sınavından,
tarih bölümü mezunu bir adayın 20 alması dikkat çekicidir.

Sıra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ADI SOYADI

Esra Derle

Bora Alkan

Yafes Pehlivan

Hafize Cesur

Tahsin Çayıroğlu

Necdet Bozalı

Selim Aydın

Fatma Seç kin

Onur Şahinkaya

Sanem Bozdag

Mehmet KOscoğlu

İbrahim Fırat

Serpil Güney

Ban; Yiğit

LES

67.680

58.994(2)

49.653

50.682

50.841

46.415

49.876

49.290

56.875

52.807

52.343

47.491

47.959

51.787

%50

33.84

29.497

24.8265

25.341

25.4205

23.2075

24.938

24.645

28.4375

26.4035

26.343

23.7455

23.9795

25.8935

U S NOT

74

(4.72 (12)

73.81

79.4525

68.55

75.2725

75.25

69

65.75

71.37

71.445

77.43

69.85

60.07

%30

22.2

19.416

22.143

23.83575

20.565

22.58175

22.575

20.7

19.725

21.411

21.4335

23.229

20.955

18.021

MÛL
AKAT

95

9S(1)

90

70

50

40

30

40

20

20

20

20

30

30

%20

19

19

18

14

10

8

6

8

4

4

4

4

ORTALAMA

75.04

67.913 (2)

64.9695

63.17675

55.9855

53.78925

53.513

53.34S

52.1625

51.8145

51.605

50.9745

50.9345

49.9145

Yukarıdaki çizelgeden görüldüğü gibi, Bora Alkan LES sınavından ikinci sıradadır. Ancak
girdiği alan açısmdan da son derece önemli olan Lisans not ortalaması balonundan ancak 12. sırada
yer alabilmiştir. Alanı İktisadi İdari Bilimler olan bir kişinin bu sıralaması ile Tarih Bölümündeki
mülakat sınavından birinci yapılması, buna karşılık Tarih Bölümünden mezun olup 70 not
ortalaması üzerindeki öğrencilerin mülakat sınavında 20-30 not almalan mülakatın istenilen adayın
alınmasında ne kadar etken olduğunun göstergesidir.

Lisansüstü öğrenime girişte yaşanan keyfilik, lisansütü öğretim programının yürütülmesi
sürecinde de aynen devam etmektedir, özellikle de danışma, tez izleme komitesi, yeterlik ve tez
jürilerinin belirlenmesi ve değiştirilmesinde keyfilikler sürmektedir.
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B. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMALARI

1. F E N B İ L İ M L E R İ ENSTİTÜSÜ

2001-2004 Yıllarında Fen Bilimleri Enstitüsünde Araştırma görevlisi olarak
atanacakların seçimini bilim alanı ile ilgili olmayan yöneticiler yapmıştır.

Enstitü Müdürü Prof.Dr.Nur Onar Kimya, Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Murteza Yılmaz
Matematik ve Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Acar Tarla Bitkileri anabilim dalları öğretim
üyeleridirler. Bu öğretim üyelerinin 21 Anabilim dalının bağlı olduğu ve her anabilim dalında en az
üç öğretim üyesinin bulunduğu bir yapıda tüm anabilim dallarında Araştırma Görevlisi atamaları
için yapılan sınavlarda jüri üyesi olmaları, akademik liyakatin ne kadar geriye itildiğini
göstermektedir.

Bu anabilim dallarının Yüksek Lisans veya Doktora öğrenimi süren her birinde en az 4-5
öğretim üyesi, bazılarında ise 20'nin üzerinde öğretim üyesi varken, (Örneğin Kimya Anabilim
dalında bu dönemde 28, Matematik anabilim dalında 19, Biyoloji anabilim dalında 25, Fizik
anabilim dalında 23, İstatistik anabilim dalında 7, Bahçe Bitkileri anabilim dalında 10, Tarım
Ekonomisi anabilim dalında 5, Tarım makinaları anabilim dalında 4 ve Zootekni Anabilim dalında
11 öğretim üyesi bulunmaktadır) bu anabilim dallarında çalışacak, Yüksek Lisans veya Doktora
öğrencilerinin Araştırma Görevlisi kadrosu için seçilmesine yönelik sınavlarda jüri üyesi olarak,
bilim alanı ile ilgili olmayan enstitü yöneticilerinin yer alması, idari tercihin, akademik gereklerini
ne kadar önüne geçirildiğini ortaya koymaktadır. Yapılan mülakat sınavlarında başarılı öğrencilerin
geri plana itildikleri açıkça göstermektedir. Araştırma görevlisi seçiminde, öğrenciler ile ilgili
akademik yeterlik kriterleri baz alınmamış, aksine idari tercih öne çıkarılarak, ilgili bilim alanında
uzman olmayan jüri kararlarıyla akademik gerekler geri plana itilmiştir.

Fen Bilimleri alanında bulunan anabilim dallan, üniversitenin öğretim üyesi bakımından en
zengin anabilim dallandır. Dolayısı ile her bir anabilimdalı itibariyle değerlendirme yapmaya
yeterli öğretim üyesi bulunmaktadır.

Fen Bilimleri Enjtitüsüoe bağlı anabilim dallarındaki BJretiro Oye sayıları
Bağlı Anabilim Dalları

Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeodezi ve Fotogrametri Müh.
Gıda Mühendisliği
Su Ürünleri Temel Bilimler
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Su Ürünleri Avlama ve İşleme
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Tanm Ekonomisi
Tanm makinelan
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Toprak
Zootekni

2000 Yılı öğretim Oye Sayısı
7Prof,7Doç.7Y.Doç, (21)
8Prof,6Doç i6Y.Doç, (20)
1 Prof. 1 Doç, 6 Y.Doç, (8)
5 Prof, 8 Doç, 12 Y.Doç, (25)
2 Prof, 5 Doç, 11 Y.Doç, (18)
3 Prof, 1 Doç, S Y.Doç, (9)
2 Prof, 2 Doç, 1 Y.Doç, (5)
1 Prof, 2 Doç, 2 Y.Doç, (5)
1 Prof. (1)
1 Prof, 1 Doç, 5 Y.Doç, (7)
1 Doç. I Y.Doç (2)
4 Prof, 6 Y.Doç, (10)
1 Prof, 1 Doç, I Y.Doç, (3)
2Prof,2Doç,4Y.Doç,(8)
1 Prof, 1 Doç, 2 Y.Doç, (4)
2Prof,4Doç,5Y.Doç,(ll)
1 Doç, 3 Y.Doç, (4)
1 Prof, 1 Doç, (2)
3 Prof, 2 Y.Doç. (5)
1 Prof, 1 Doç, 2 Y.Doç, (4)
3 Prof, 3 Doç, 6 Y.Doç (12)

OOS Yılı Öğretim Üye Sayısı
12 Prof, 2 Doç, 11 Y.Doç, (25)
11 Prof; 5 Doç, 7 Y.Doç, (231
2 Prof, 5 Y.Doç, (7)
8 Prof, 13 Doç, 7 Y.Doç. (28)
4 Prof, 3 Doç, 12 Y.Doç, (19)
3 Prof, 3 Doç, 7 Y.Doç. (13)
2 Prof, 7 Y.Doç, (9)
2 Prof, 5 Y.Doç, (7)
1 Prof, 1 Y.Doç, (2)
1 Prof, 2 Doç, 7 Y.Doç, (10)
1 Prof, 6 Y.Doç, (7)
4 Prof, 2 Doç, 6 Y.Doç, (12)
2 Prof, 6 Y.Doç, (8)
3Prof,5Doç,2Y.Doç.(10)
1 Prof, 3 Doç, 3 Y.Doç, (7)
3 Prof, 2 Doç, 8 Y.Doç, (13)
2 Doç, 3 Y.Doç, (5)
1 Prof, 2 Doç, 1 Y.Doç, (4)
3 Prof, 1 Y.Doç, (4)
2 Prof, 2 Doç, 2 Y.Doç, (8)
2 Prof, 7 Doç, 4 Y.Doç, (13)
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2001 Yılı 12. Ayda Yapılan Araştırma Görevlisi Kadroları Dağıtım Sınavları
Bu dönemde komisyonumuza ulaşan belgelere göre Kiraya, Su Ürünleri Temel Bilimler,

İnşaat Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Bahçe Bitkileri, Çevre Mühendisliği, Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği gibi anabilim dallarında sınavlar yapılmış ve araştırma görevlileri
atanmıştır.

Komisyonumuza gönderilen dosyalarda bulunan evrakların elle doldurulan, üzerinde
değişiklikler yapılan, bazı notların 4 üzerinden, bazılarının ise 100 üzerinden değerlendirildiği,
karalama kâ&ıdı nitelisinde olduğu. "Devlete ait evrak" ciddiyetinden uzak bir anlayışla tutulduğu
görülmüştür. Evraklar istenildiği zaman değiştirilebilecek nitelikte olup, jüri üyelerinin isimleri
yazılmamış ve sadece imzaların yer aldığı görülmüştür.

Avrıca 2001 yılında yapılan sınavlar için iiiri oluşturulması ile ileili bir yönetim kurulu
kararı da bulunmamaktadır.

a. Kimya anabilim dalında 2001/12. ayda yapılan sınav
Kimya Anabilim Dalına ait ilk S sıradaki öğrenciler Merkezi LES sınavı, Dört yıllık Lisans

not ortalamaları ve Yabancı Dil basanlarına göre sıralandığında durumun farklı, idarecilerin
yaptıkları sınavlarda farklı sıralarda oldukları, Merkezi sınav veya Lisans ortalamaları yüksek olan
öğrencilerin bu sınavlarda çok geriye düşürülebildikleri görülmüştür.

Bu sınavda; Yüksek Lisans ve Doktora sınavlarında en etkin olan ve YÖK tarafından da
kabul edilen LES ve Lisans not ortalaması açısmdan Nalan Türköz'e göre daha yüksek puana sahip
olan, Lisans not ortalaması açısmdan ise müracaat eden adaylar içerisinde en iyi durumda olan.
Sevim Hamaracı jürinin sınavında ancak 7. sıraya girmiştir. Böylece Lisansüstü çalışmada ön
planda değerlendirilen LES, Not ortalaması gibi basan ölçütleri Anabilim dalı içerisinden
kurulmayan bir jüri tarafından hiçe sayılmış, başarılı öğrencilerin sınav kazanmalan mümkün
olamamıştır. Bu sınavdan sonra jürinin en yüksek not verdiği Ebru Türköz ve Nalan Türköz
Araştırma Görevliliği kadrosuna atanmışlardır.
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Kimya Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Adı Soyadı

EbnıTürkSz

Nalan Türköz

Selçuk Demir

Filiz Karadayı

Tülin Aksun

Çiğdem Albayrak

Sevim Hamaracı

Evrim Şenel

Bilge Bayraktar

Osman Çabuk

Firdevs Ofcuz

Naziye Çetin

Bülent Çağlar

Merve Kolbakır

Ceyda Davran

Nezaket Zengince

Türkan Ulubay

Murat Yocu

Sezgin İnam

Meral Karakartal

Engin Koksal

Serpil Başaran

Tufean Çelebi

Berrin Topuz

Ayşegül Efcndioglu

Ümit Gekçe

LES Sınavı

65,816 (1)

52,352

58,554

53,576

56,690

56,280

53,620 (4)

50,317

56,032

50,980

54,270

60,230 (3)

53,121 (5)

58,990

58,680

64,600 (2)

51,244

53.900

51,190

49,013

55,610

58,260

50,270

50.460

53,900

54,200

Lisans Notu

2,700

3,340 (2)

2,800

3,085 (4)

2,850

2,860

3,540 (1)

2,760

3,250 (3)

2,728

2,760

2,820

2,500

2,950 (5)

2,820

2,830

2,820

2,600

2,690

2,580

2,758

2,840

2,850

2,590

2,860

2^90

Yabancı Dil

Oydem

78,0

74,0

.

60,0

88,0

68,00

54,0

74,0

.

-

.

61,0

67,0

64,0

.

56,0

61,0

_

60,0

KPDS/ÜDS

67,5

63,0

86,0

.

62,5

53,8

52,5

62,0

63,0

69,0

57,5

57,0

.

60,0

57,5

-

52,5

-

50,0

-

Jürinin Sınavı

Yazılı

90,0

75,0

70,0

70,0

70,0

70,0

65,0

65,0

65,0

60,0

65,0

60,0

65,0

60,0

50,0

55,0

55,0

55,0

55,0

60,0

50,0

50,0

40,0

40,0

1,0
-

Stalü

90,0

75,0

74,0

70,0

70,0

70,0

70,0

65

55,0

60,0

55,0

60,0

50,0

50,0

60,0

55,0

50±0

50,0

50,0

45,0

50,0

45,0

50,0

45,0

60,0

-

Ortalama

»0,0 (1)

75,0 (2)

72,0 (3)

70,0 (4)

70.0 (5)

70,0 (6)

68,0

65,0

60,0

60,0

60,0

60,0

58,0

55JL

55,0

55,0

53,0

53,0

53,0

53,0

50,0

48,0

45,0

43,0

31,0

-

b. Çevre Mühendisliği anabilim dalında 2001/12. ayda yapılan sınav
Aynı dönemde Çevre Mühendisliği anabilim dalında Enstitü Müdür ve yardımcılarının

yaptıkları sınavda ve Araştırma görevliliğine atamada öğrencilerin önceki dönem başanlan dikkate
alınmamıştır. Bu anabilim dalında öğrencilerin değişik kriterlere göre sıralaması ile jürinin yaptığı
sınava göre sıralaması da oldukça farklılık göstermiş, jüri puanı LES ve Lisans not ortalaması
yüksek olan öğrencilerin başarısız duruma düşmesine neden olmuş, idari tercih belirleyici hale
getirilmiştir.

Çevre Mühendisliği Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin
sıralaması

Adı Soyadı

EdaOzbavrak

D.Didem Uğur

Süleyman Onat

LES Sınavı

54.17

63.34

61.18

Lisans Notu

2.61

2.75

2.58

Yabancı Dil

Oydem

63

53

KPDS/ÜDS

59

-

Jürinin Sınavı

Yazılı

80

50

50

Sfalu

84

40

30

Ortalama

82

45

40

Jürinin yaptığı sınavda LES ve Lisans ortalaması en yüksek olan D.Didem Uğur'un
Anabilim dalı dışından olan jüri üyelerince başarısız sayılması, daha düşük Lisans not ortalamasına
ve LES puanına sahip olan Eda özbayrak'ın Araştırma görevliliğine atanması idari tercihin
egemen olduğunun göstergesidir.
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c. İnşaat Mühendisliği anabilim dalında 2001/12. ayda yapılan sınav
İnşaat Mühendisliği anabilim dalında Enstitü Müdür ve yardımcılarının yaptıkları sınav

sonunda Sertaç Tuhta daha yüksek not almasına rağmen atanan Erdinç Dinç olmuştur. Sınavın
objektif ve akademik ilkelere uygun yapıldığı bir yana, açıklanan sınav sonucundan farklı bir idari
tercih kullanılması dikkat çekmektedir.

İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Adı Soyadı

Sertaç Tuhta

Erdinç Dinç

Selim Karaismailoglu

LES Sınavı

59.197 (2)

54,464 (3)

62.430 (I)

Lisanı Notu

3,017 (İJ

2,800 (2)

2,738 (3)

Yabancı Dil

Oydem

69

65

KPDS/ÜDS

52,00

71,25

55.00

Jürinin Sınavı

Yazılı

80

75

50

Sözlü

75

75

40

Ortalama

78 (1)

75 <2)

45

2002 Yılı 1. Ayda Yapılan Araştırma Görevlisi Sınavları

a. Fizik anabilim dalında 2001/12. ayda yapılan sınav
Fizik Anabilim dalında Araştırma Görevlilerini belirleme sınavlarına ait tutanaklar da evrak

ciddiyetinden uzaktır. Bu sınavda da LES ve Lisans not ortalaması yüksek olan öğrencilerin sözlü
sınavlarda başarısız duruma düşürüldükleri görülmüştür. Bu alanla hiç ilgisi olmayan jüri üyelerinin
öğrencilere verdikleri notlar başarılı öğrencilerin geriye düşmesine neden olmuştur. Sınava
girmeyen öğrenciler hariç tutulduğunda, LES puanı sıralamasında 11. sırada, Lisans not ortalaması
bakımında 13. sırada olan Hande Petek'in alan dışındaki bir jüriden en yüksek not alması sınavın
sübjektif ölçüde olduğunun en bariz göstergesidir.

Fizik Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Adı Soyadı

Hande Petek

Serpil Döndür

Arzu özek

Namık özdcmir

Gökhan Kaşta;

Dilek Demir

Ali Temiz

Harice Aydemir

Ahmet Gün

Mert Çaylı

İlker İlkin

Seldaözcan

Tuncay Karakurt

Moral Tornalan

Volkan Varol

LES Sınavı

54,180

55,415

54328

52^50

52,484

58,867 (5)

57,007 (6)

58,993 (4)

53,569

60,936 (2)

59,228 (3)

54,096

54,306

56,742

70,786 (1)

Usan* Notu

2,5683

2,5299

2,8981 (6)

2,6370

2,9925 (4)

2,9146 (5)

2,6801

2,7541

2,7094

2,5280

2,8563

3,2050 (1)

2,7671

3,1000 (2)

3,0030 (3)

Yabancı Dil

Oydem

52,0

59,0

67,0

58,0

70,0

60,0

56,0

KPDS/ÜDS

58,8

67,0

50,0

67,5

58,0

67,0

52,0

57,0

Jürinin Sınavı

Yazılı

90,0

85,0

85,0

70,0

50,0

70,0

60,0

50,0

60,0

40,0

40,0

30,0

sazla
95,0

95,0

95,0

50,0

60,0

40,0

50,0

50,0

40,0

50,0

50,0

50,0

Orfl.m.

93,0 (1)

90,0 (2)

90,0 (3)
60,0 (4)

55,0

55,0

55,0

50.0

50,0

45,0

45,0

40,0

Bu anabilim dalında da jürinin yaptığı sınavlarda ön plana çıkan 3 öğrencinin sınavı 90 ve
üzerinde olurken, bu öğrencilerin LES ve Lisans not ortalamaları açısından müracaat eden ilk 5
öğrenci içerisinde olmadıkları görülmektedir. Jürinin değerlendirme notlarında 60 ile 90 arasında
hiç puan bulunmaması dikkat çekmektedir.

b. Su Ürünleri yetiştiriciliği anabilim dalında 2001/12, ayda yapılan sınav
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İki öğrencinin katıldığı bu anabilim dalındaki sınavda da Lisans ortalaması daha düşük olan
öğrenciye öncelik verilmiş, alanla hiç ilgisi olmayan Enstitü idarecilerinin yaptığı sınavda verilen
notlar birinci derecede etkili olmuştur.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin
sıralaması.

Adı Soyadı

Ali Karaçuha

Ahmet Ölctener

LES Sınavı

50,65

53.80

Lisans Notu

2,95

3,29

Yabancı Dil

Oydun

62,0

56

KFDS/CDS

Jürlnio Sınavı

Yazılı

70
60

sazia
90

60

Ortalama

80

60

c. Gıda Mühendisliği anabilim dalında 2001/12. ayda yapılan sınav
Diğer anabilim dallarındaki işlemlere benzer bir durum bu anabilim dalında da görülmüş,

müracaat eden adaylar içerisinde en düşük Lisans not ortalamasına sahip adaym başarılı olması
sağlanmıştır.

Gıda Mühendisliği Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Adı Soyadı

Oğuz Aydemir

Dilek Demir

Aysenur özyılmaz

Zeynep Acer

LES Sınavı

59,811

55,00

59.89

53,43

Lisanı Notu

2.599

2,7781

2,660

2,8477

Yabancı Dil

Oydem

-

76

77

78

KPDS/ÜDS

58.750

55

-

Jürinin Sınavı

Yazık

80

75

55

60

SOZIH

90

85

65

60

Ortalama

85

80

60

60

Elle doldurulmuş, karalama kağıdı niteliğinde hazırlanan sınav evrakları ile birlikte, evrak
Özerinde Zeynep Acer isimli öğrencinin karşısında "1975 doğumlu. Hatay Kırıkhan, aftan gelme,
öğretmenlik yapmış. 7 kardeş" eibi notlar bulunmaktadır. Bu öğrencinin en yüksek lisans not
ortalamasına sahip olduğu, ancak jüriden en düşük sözlü notu aldığı görülmektedir.

Sınav değerlendirme evrakında bulunan notlar değerlendirmenin akademik niteliklerden
başka nedenlere dayandırıldığını göstermektedir.

2002 Yılı 10. Ayda Yapılan Araştırma Görevlisi Kadroları Dağıtım Sınavları
Fen Bilimleri Enstitüsünün Enstitü Yönetim Kurulunun 20.09.2002 tarih ve 2002/323-337

sıra ve 19 Toplantı Sayısı ile Enstitü Araştırma Görevliliği kadro dağılımları ile ilgili jüri
oluşturulması ile ilgili karalında jürinin;

Prof.Dr.Nur ONAR (FBE Müdürü, Kimya Anabilim Dalı)
Prof.Dr.Murtaza YILMAZ (FBE Müdür Yardımcısı, Matematik Anabilim Dalı)
Prof.Dr.Zeki ACAR (FBE Müdür Yardımcısı, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı)

dan oluşturulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. Böylece daha önceki dönemlerde herhangi bir
karara gerek olmadan, araştırma görevlisi seçimini yapan enstitü yöneticileri, Enstitü Yönetim
kurulu karan ile yetkilendirilmiştir. Karar oyçokluğu ile alınmış, bazı yönetim kurulu üyeleri
sınavların anabilim dallan tarafından yapılmasının daha objektif olacağını, öğrencilerin sınavlarını
kendi alanlarındaki öğretim üyelerinin yapması gerektiğini savunmuşlardır.

Bu dönemde de anabilim dallarında Araştırma Görevlilerini belirleme sınavlarına ait
tutanaklar da Karalamalar, silintiler, elle yazılmış karalama kağıdı niteliğindeki tutanaklar evrak*
olarak dosyalanmıştır. Bu dönemdeki sınavlarda da LES ve Lisans not ortalaması yüksek olan
öğrencilerin sözlü sınavlarda başarısız duruma düşürüldükleri görülmüştür.

a. Kimya Anabilim Dab 2002-10.ayda yapılan sınavlar
Bu bölümde yapılan sınavda özellikle yazılı ve sözlü sınavlarda ikinci sıraya yerleşen

Behica Yavuz'un gerek LES, gerekse Lisans not ortalamasının bir çok öğrencinin altında olduğu
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görülmüştür. Avnca bu anabilim dalında yapılan sınavlarla ilgili tutanaklarda bazı ö&rencilerin
karşısına Lis. Dflsük ibaresi yazılmıştır. Bu anabilim dalında Yasemin Tümer için düşülen bu bilgi
notu izlendiğinde bu öğrencinin Lisans not ortalamasının 2.13 olduğu görülmüştür. Sınav
sonucunda bu anabilim dalında Sevim Hamamcı ve Behice Yavuz araştırma görevliliğine
atanmıştır.

Kimya Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Adı Soyadı

Sevim Hamamcı

Behice Yavuz

S.Meral Karakartal

Çiğdem Albayrak

Bülent Çağlar

Selçuk Demir

Evrim Şenel

Ceyda Davran

Figen Arslan

Talin Akgün

Semanur Mutlu

Sema (Şener) Çağlar

Osman Çubuk

Zeynep Torun

Ayşegül Efendioglu

Engin Koksal

Murat Yolcu

Yıldız Özkan

Sevil Ozkınalı

Yasemin Tümer

LES
Sınavı

62.364

51330

54,000

54,827

59,500

54,243

50,317

58,000

61,250

52,409

52,476

57,500

50,985

55,000

53,000

55,242

54,945

51,249

61,000

62,000

Lisans
Notu

3,530

2,450

2,580
2,860

2,510

2,800

2,761

2.830

2J50

2,849

2,540

3,530

2,720

2,820

2,870

2,758
2,600

2,463

2,770

2,130

Yabancı Dil

Ovdem
88,00

69,00

68,00

72,00

60,00

56,00
52,50

74,00

71,00

63,00

61,00

65,00

KPDS/ÛDS

53,75

73,75

62,50

63,75

65,00

57.50

52,50
50,00

55,00

60,00

Jürinin Sınavı

Yazılı

75,00

75,00
65,00

60,00

60,00

60,00

60,00

40,00

50,00

50,00

50,00

40,00

50,00
50,00

50,00

40,00

40,00

30,00

30,00

10.00

SSzJO

70,00

70,00

60,00

60,00

60,00

50,00

50,00

60,00

50,00

50,00

45,00

55,00

40,00

40,00

40,00

45.00

40,00

45,00

40,00

40.00

Ortalama

7240

7230

62,50

60,00

60,00

55,00

55,00

50,00

50,00

50,00

47,50

47,50

45,00

45,00

45.00

42,50

40,00

37,50

35,00

25,00

b. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı 2002-10. ayda yapılan
Sınavlar

Bu anabilim dalı ile hiç ilgisi olmayan jüri üyelerinin yaptıkları sınavlarda iki öğrencinin
nasıl ön plana çıkarıldığı açıkça görülmektedir. Lisans not ortalaması 3.23 olan LES puanı da 58 ile
ikinci sırada olan Nesrin Özbek'in öğrencilikteki başarısı, uzmanlık alam dışındaki jüri tarafından
geçersiz hale getirilmiştir. Bu sınavlar sonunda Hasret Kitapçıoğlu ve Ayhan YDksekkaya
araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre
öğrencilerin sıralaması

Adı Soyadı

Hasret Kitapçıoğlu

Ayhan Yüksekkaya

Nesrin Özbek

Ban; Kurt
Osman Kahraman

LES Sınavı

57,000

62,750

58,000

51.000

53,000

Lisan*
Notu

3,240

2,600

3,230

2,770

2.690

Yabana Dil

Oydem

50,00

52,00

61,00

KPDS/ODS

50,00

51.25

JOrinln Sınavı

Yazılı
85,00

80,00

65.00

60,00

20,00

SozN

91,00

85,00

65,00

35,00

60,00

Ortalsmfl

88,00

82,50
65,00

47,50

40.00

c. Elektrik-Eiektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 2002-10. ayda yapılan Sınavlar
Bu anabilim dalında özellikle Lisans döneminde diğerlerine göre çok başarılı olan iki

öğrencinin sınavlarda alanla hiç ilgisi olmayan jüri üyeleri tarafından başansız kılındığı açıkça

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 719 —

görülmektedir. Bu sınavda Lisans not ortalaması 3.32 olan Çağrı Kocaman jürinin sınavından 65
almış, lisans not ortalaması 2.80 olan Erkan Demirci ise 40 alabilmiştir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin
sıralaması

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Sınavlın

Adı Soyadı

Tolga Yüksek

Ferhat Yavuz

Erkan Demirci

Çagn Kocaman

LES Sınavı

65,000

65,000

57,728

55,000

Lisans
Notu

2,530

2,502

2,800

3,320

Yabancı Dil

Ovdem

57,00

55,00

70,00

KPDS/ÜDS

60,00

Jürinin Sınavı

Yazılı

85,00

70,00

20.00

65,00

sszia
85.00

70,00

60,00

65,00

Ortalıma

85,00

70.00

40,00

65.00

Bu anabilim dalında yapılan sınavlarda da not ortalaması düşük olan öğrenciler jürinin
yaptığı sınavlarda verilen yüksek notlarla araştırma görevlisi yapılmış, Tolga Yüksek ve Ferhat
Yavuz araştırma görevlisi kadrosuna atanmışlardır.

d. Çevre Mühendisliği Anabilim Dab 2002-10. ayda yapılan Sınavlar
Bu anabilim dalında yapılan sınavlar sonucunda LES ve Lisans not ortalaması daha yüksek

olan Süleyman Onat, Derya Didem Uğur gibi öğrencilerin alan dışındaki jürilerin yaptığı sınavda
başarısız oldukları görülmüştür. Diğer yandan karalama el yazısıyla hazırlanan tutanaklar
incelendiğinde Levent GüreFin gerek LES (52.280), gerekse Lisans not ortalaması çok düşük
(2.40) obuasına, sSzlu notu olarak önce 55 verilip, sonra 60 olarak düzeltilmesiyle, yani
jürinin 60 not taktir etmesiyle araştırma görevlisi yapılması dikkat çekmektedir. Sınav
evrakındaki düzeltmenin sınav sonucunu değiştirmesi, eylemin resmi evrakta sahtekarlık
suçu bakımından incelenmesi gerektiğini göstermektedir.

Çevre Mühendisliği Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Adı Soyadı

Sema Anman (Kaya)

Ayşe Arslan

Emine Karakuş

Zeynep Seda Tavlan

Levent Gürel

Feyza Yılmaz

Süleyman Onat

Sema Yıldırım

Derya Didem Uftur

LES Sınavı

53,000

56,000

55.000

53.000

52,280

55,500

61,180

51,711

63342

Lisans
Notu

2.620

2.510

2,330

3.490

2,400

2,470

2,586

2,2816

2,750

Yabana Dil

Oydem

57,00

52^0

52,00

78,00

50,00

53,00

52.50

63,00

KPDS/ÜDS

61,00

Jürinin Sınan

Yanlı

85,00

85,00

75,00

75.00

60,00

65,00

60,00

45,00

45,00

sazla
80,00

75.00

75,00

70,00

60,00

50.00

45.00

50,00

50,00

Ort*l*ma

8240

80,00

75,00

nso
60,00

57.50

5240

47.50

47^0

Bu anabilim dalında ilgi çekici bir diğer husus, jürinin yaptığı sınavda en yüksek ortalamaya
sahip olmasına rağmen Sema Anman (Kaya)'m araştırma görevlisi olarak atanmamasidır.
Sınav tutanaklarında bu öğrencinin karşısında önce kazandığını çek eden işaret konulmuş,
sonra bu işaretin üzerine LES'i eski ibaresi yazılmıştır. LES'in eski olması Yüksek Lisans
veya Doktoraya başlama ile ilgili iken, öğrenciliği devam eden bir kişi için bu notun özel bir
amaçla yazıldığı düşünülmektedir. Sonuçta en yüksek smav notuna sahip olmasına rağmen
atanmaması da bunu göstermektedir. Jürinin son anda eklediği notla kamu görevine girilmesi veya
girilememesi keyfiliği göstermektedir.

Bazı öğrenciler smava alınıp notlan verildikten sonra karşılarına Lis. düşük gibi
ibarelerin yazılması bir başka durumdur. Sema Yıldırım ve Feyza Yılmaz adlı öğrenciler
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sırasıyla 2.2816 ve 2.47 not ortalamasına sahip oldukları için bu notlar düşülmüştür. Emine
karakuş jürinin yaptığı sınavdan 75 ortalama not almış, ancak notunun düşük olduğu
gerekçesiyle araştırma görevlisi yapılmamıştır. Ancak 2.40 not ortalamasına sahip olan
Levent Gürel, jürinin sınavından (LES ve dil sınav notları daha düşük olmasına rağmen)
araştırma görevlisi atanabilmiştir.

e. Zootekni Anabilim Dalı 2002-10. ayda yapılan Sınavlar
Bu anabilim dalında öğrencilerin alanları ile ilgisi hiç bulunmayan Enstitü idarecilerinden

oluşan jürinin hem başarılı öğrencileri geri plana itmiş hem de daha önce başka anabilim
dallan için belirledikleri bazı kuralları ihlal etmişlerdir.

Bu anabilimdahnda lisans notu en düşük olan aday, uzmanlık alanı dışından jürinin
değerlendirmesine göre en yüksek notu almıştır. Bu anabilim dalında yapılan sınavlarda ön
plana çıkan 2 öğrencinin sınav notu 70 ve üzerinde olurken, bu öğrencilerden Savaş
Atasever'in Lisans not ortalamasının 2001 yılına kadar Doktora yapmak için yeterli bile
olmadığı incelemelerden anlaşılmıştır. Bu eleman Anabilim dalı ile hiç ilgisi olmayan jüri
üyelerince yapılan sınavda 95 yazılı, 91 sözlü sınav verilerek başarılı olmuştur. Ayrıca bu
öğrenci için 2 3 0 Lisans ortalamasını yeterli görülürken, daha önce belirtildiği üzere Çevre
Mühendisliği Anabilim dalında Emine Karakuş (233) için yeterli görülmemiştir. Emine
Karakuş, sınavı kazanmış olmasına rağmen notunun düşük olması nedeniyle atanmaz iken,
Savaş Atasever daha düşük olan not ortalamasına rağmen araştırma görevlisi kadrosuna
atanmıştır

Bu durum jürinin değişik anabilim dallan için farklı işlemler yaptığını, her anabilim dalında
istediği elemanlara kadro verebilmek için adamına göre kural oluşturulduğunu
göstermektedir. Yüksek lisanstan sonra üniversite ile ilişiğini uzun süre kesmiş bir elemanın bu
başarısında jüri üyelerinin önemli düzeyde katkısı olduğu izlenimi doğmaktadır. Bilimsel olarak
büyük yanlışlarla dolu olan bu sınavların yapılması, sonuçlarının uygulamaya geçirilmesi, yapılan
şikayetlerin hiçbir yerde dikkate alınmaması bir dizi yanlışın bilerek yapıldığını göstermektedir.

Zootekni Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Adı Soyadı

Savaş Atasever

Alev Turan

Sabri Serdar

AtaOn Biçer

Banu Bakır

LES Sınavı

54,756

59,000

52,000

50,000

53,000

Usan»
Notu

2,300

3,380

2,610

2,700

2,640

Yabancı Dil

Oydun

74,00

62,00

64,00

65,00

60,00

KPDS/ODS

61,25

Jürinin Sınavı

Yazılı

95,00

65JM

55,00

40^00

10,00

SozU

91,00

75,00

50,00

45,00

60,00

Ortalama

93,00

70,00

52,50

42,50

35,00

f. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2002-10. ayda yapılan Sınavlar
Bu dönemde Tarla Bitkileri anabilim dalında aynı jüri üyeleri tarafından yapılan sınav

evrakında Serdar Çakır'in karşısında "uygunsuz referans, farklı imza" gibi notlar düşülmüştür.
Burada da kadro vermede jürinin mülakat sınavlannın birinci derecede etkili olduğu, Serdar
Çakır'm not ortalaması ve LES puanı Cengiz Artık ve özlem önal Aşçı'dan daha yüksek iken
başarısız sayılmasından anlaşılmaktadır, özellik de mülakat puanı dışındaki objektif parametrelere
göre başarılı olması gereken bir öğrencinin, REFERANS gibi sübjektif bir not düşülerek uzmanlık
alanı dışındaki jüri tarafından başarısız sayılması keyfiliği göstermektedir.

Tarla Bitkileri Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Adı Soyadı

Özlem Ona! Aşçı

Yusuf Şavşatlı

LES Sınavı

54,490

53,464

\ lisanı
Nota

2,500

2,938

Yabancı Dil

Oydetn

74,00

81,00

KPDS/ODS

51,25

61,00

JOrinin Sınavı

Yazılı

85,00

70,00

SozlO

85,00

80,00

Ortalanıl

85,00

75,00
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UJur Başaran

Cengiz Anık

Serdar Çakır

50,934

52,354

52,641

2,731

2,450

2,590

75,00

54,00

64,00

70,00

65,00

40,00

74,00

75,00

30,00

72,00

70,00

35,00

TLt.

T&&

2003 Yılı 12. Ayda (25.12.2003) Yapılan Araştırma Görevlisi Kadroları Dağıtım
Sınavları
Bu dönemde yapılan Araştırma görevlisi belirleme sınavlarında da başarılı öğrencilerin idari

kararla geriye itildiği açık olarak görülmektedir. Jürilerin bu dönemde de Enstitü idarecilerinden
oluşturulduğu, (Prof.Dr.Nur Onar, Prof.Dr.Muteza Yılmaz ve Prof.Dr.Zeki Acar) görülmüştür.
Sınav tutanaklarının elle yazıldığı ve karalama kağıtları niteliğinde olduğu, sınavlarla ilgisi
olmayan notların bulunduğu jüri üyesi oldukları sınavlarda nasıl elendiği açıkça görülmektedir.

a. Fizik Anabilim Dalı 2003-12. ayda yapılan Sınavlar
Bu anabilim dalında yapılan sınavda, idari tercihler akademik özelliklerin önüne geçmi,

uzmanlık alanı dışından belirlenen yönetici kurul lisans ve LES puanlan yüksek olardan geri plana
itmiştir. Bu sınav tutanağında ayrıca Fatma Tezcan isimli öğrenciye yazılı ve sözlü sınavda
önce 75 ve 70 verildiği, sonra bunun değiştirilerek 65 ve 60 haline getirildiği böylece not
ortalamasının 73'ten 63'e düşürüldüğü görülmektedir. Bu öğrencinin not ortalamasının 73
olarak kalması durumunda notu Ümit Ceylan tle aynı olmakta, dolayısıyla bu sınavda
başarılı sayılarak atanan Ümit Ceylan yerine atanma şansı ortaya çıkmaktadır. Resmi
evrakta meydana gelen değişiklik ile sınav sonucunun değiştirilmesi resmi evrakta sahtecilik
sucunu oluşturmaktadır.

Benzer bir durum bu sınav tutanağında Serap Yazıcı için de uygulanmıştır. Bu
öğrencinin sözlü sınav notuna önce 70 verilmiş, böylece ortalaması 75 olmuş; bu durumda
atanmak için 3. sıraya gelmişken, sözlü sınavı 60 yapılarak ortalama notu 70 yapılmış ve
atanma şansı ortadan kaldırılmıştır. Bu öğrenci için de Jürinin kendi verdiği notla oynayarak
değişiklik yaptığı belgelerden acıkca görülmektedir. Resmi evrakta meydana gelen değişiklik
ile sınav sonucunun değiştirilmesi resmi evrakta sahtecilik sucunu oluşturmaktadır.

Jüri üyeleri aynı işlemleri tekrarlamıştır, Başak Koşar için yazılı notu olarak verilen
75 değerinin 70 yapılmıştır.
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Nihai değerlendirme uzmanlık alam dışındaki seçici kurul değerlendirmesinin belirleyici
olduğu görülecektir.

Fizik Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlanna göre öğrencilerin sıralaması

Adı Soyadı

Yavuz KÖYSAL

Talip Kahya ERDEM

Ümit CEYLAN

Başak KOŞAR

Serap YAZICI

Tufan AKBAL

Gökhan KAŞTAŞ

Çiğdem YÜKSEKTEPE

Özlem DEVECİ

N. Burcu ARSLAN

Fatma TEZCAN

Semra GÜVEN

LES

55,00

58,97

61,16

56,58

57,27

56,00

51,40

50,10

52,44

58,00

52,91

54,53

Lisans
Notu
2,67

2,25

2,54

2,52

2,50

2,26

2,99

2,56

2,58

2,35

2,85

2,35

Yabancı Dil

OYDEM

51,00

50,00

58,75

84,00

56,00

68,00

61,00

70,00

81,00

54,00

KPDS/ÜDS

58,00

62,50

Jüri Sınavları

Yazılı

90,00

85,00

60,00

70,00

80,00

65,00

65,00

75,00

70,00

60,00

65,00

55,00

SSzlO

85,00

85,00

85,00

70,00

60,00

67,00

65,00

55,00

60,00

65,00

60,00

53,00

Ortalara

88,00

85,00

73,00

70,00

70,00

66,00

65,00

65,00

65,00

63,00

63,00

54,00

Sonuçta, Yavuz Koksal, Talip Kaya Erdem ve Ümit Ceylan'ın LES ve Lisans not
ortalaması bakımından diğer bazı öğrencilerden daha düşük sırada iken jürinin
değerlendirmeleri sonucunda Araştırma Görevliliği kadrolarına atanmaları sağlanmıştır.
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b. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 2003-12. ayda yapılan Sınavlar
Bu anabilim dalında özellikle Serpil Tural'ın hem LES hem de lisans not ortalaması yüksek

olmasına rağmen uzmanlık alam dışından belirlenen jürinin verdiği notlarla başarısız olmuştur.

Gıda Mühendisliği Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Adı Soyadı

Suzan ADIGÜZEL

Levent KELEŞ

Burcu ÇELİKKOL

Ahmet Faruk YEŞİLSU

Esra CİNGÖZ

Asuman AKARPAT

Fatma Asuman CtNBAŞ

Serpil TURAL

LES

60,00

54,60

62,00

62,00

59,00

52,77

55,71

64,35

Lluns
Notu
2,70

2,90

3,19

2,67

2,77

2,80

2,78

3,17

Yabıncı Dil

OYDEM

54,00

51,25

59,00

66,00

77,00

66,00

62,00

KPDS/ÜDS

50,00

Jüri Sınavları

Yazılı

75,00

75,00

65,00

60,00

65,00

60,00

65,00

40,00

SflziO.

85,00

80,00

75,00

70,00

65,00

70,00

60,00

60,00

Ortalama

80,00

78,00

70,00

65,00

65,00

65,00

63,00

50,00

Sonuçta, Suzan Adıgfizel, Levent Keleş ve Burcu Çelikkol jürinin değerlendirmeleri
sonucunda Araştırma Görevliliği kadrolarına atanmışlardır.

c. Matematik Anabilim Dalı 2003-12. ayda yapılan Sınavlar
Matematik Anabilim dalında yapılan sınavlarda da LES ve Lisans not ortalamaları yüksek

olan öğrenciler elenerek enstitü yöneticilerinden oluşan jürinin yaptığı yazılı ve sözlü sınavlar tek
kıstas olarak kullanılmıştır. Öyle ki, LES sınavından 63.77 notu olan ve Lisans not ortalaması 3.54
ile müracaat eden tüm öğrenciler içerisinde en başarılı olan Arzu Bozdağ yazılı ve sözlü sınavda
60 verilerek elenmiştir.

Matematik Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Ad-Soyad

Tevfik ŞAHIN

Evren ERGUN

Meral MELEZOĞLU

İnci ÇİLİNGİR

Fahri BAŞARAN

Arzu BOZDAĞ

Koray TELCİ

Alptekin BAYÇELEBt

LES

60,32

54,00

69,55

60,15

56,02

63,77

60,00

65,00

Lisanı
Notu
2,62

2,67

2,41

2,58

3,54

2,65

2^2

Yabancı Dil

OYDEM

68,00

59,00

59,00

63,00

52,00

63,00

72,00

KPDS/ÜDS

63,75

JOri Sınavları

Yazılı

80,00

70,00

75,00

65,00

60,00

60,00

55,00

30,00

sazla

85,00

90,00

78,00

75,00

70,00

60.00

65,00

55,00

Ortalama

83,00

80,00

77,00

70,00

65,00

60,00

60,00

48,00

Sonuçta, Tevfik Şahin, Evren Ergun ve Meral Melezoğlu basan durumları daha geride
iken jürinin değerlendirmeleri sonucunda Araştırma Görevliliği kadrolarına atanmışlardır.

d. Toprak Anabilim Dalı 2003-12. ayda yapılan Sınavlar
Toprak anabilim dalında yapılan sınavlarda bazı öğrencilerin LES puanlarının tutanaklara

yazılmadığı görülmektedir. Bu sınavlarda yapılan değerlendirmelerde, lisansüstü eğitime girişte en
temel değerlendirme kriterlerinden olan LES puanım hiç değerlendirmeye alınmadığını
göstermektedir. LES puanı tutanaklarda olmayan Buğra Çolak isimli öğrencinin sınavda başarılı
olduğu ve araştırma görevlisi olarak atandığı dikkat çekmektedir.

Toprak Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması
I 1 I I Yabancı Dil Jüri Sınavları
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Adı Soyadı

Zeynep KARA

SerkanİÇ

Buğra ÇOLAK

Havva Sora ŞENDEMtRCİ

Songül RAKICIOGLU

Neriman KABLAN

Tuğrul YAKUPOĞLU

Tanlc KADIOĞLU

Fevziye Şüheda HEPŞEN

LES

52,72

61,01

52,72

51,56

Lisans
Notu
2,55

2,54

2,72

2,56

2,63

2,19

2,44

2,58

2,27

OYDEM

79,00

67,00

57,50

50,00

60,00

52,00

52,00

KPDS/ÜDS

52,50

58,00

Yazılı

75,00

75,00

70,00

75,00

70,00

60,00

55,00

60,00

60,00

saziu

75,00

73,00

70,00

50,00

50,00

60,00

60,00

50,00

50,00

Ortalama

75,00

74,00

70,00

63,00

60,00

60,00

58,00

55,00

55,00

Sonuçta, Zeynep Kara, Serkan İç ve Buğra Çolak jürinin değerlendirmeleri sonucunda
Araştırma Görevliliği kadrolarına atanmışlardır.

2004 Yılında Yapılan Araştırma Görevlisi Kadroları Dağıtım Sınavları

a. Biyoloji Anabilim Dalı 2004-2. ayda yapılan Sınavlar
Bu Anabilim Dalında Araştırma Görevlilerinin seçimi için iki defa sınav yapılmıştır. Birinci

sınavda Jüri üyeleri tüm anabilim dallarında sınav yapabilen, Enstitü idarecilerinden
oluşturulmuştur (Prof.Dr.Nur Onar, Prof.Dr.Zeki Acar ve Prof.Dr. Murteza Yılmaz).
Yapılan sınavda biyoloji öğrencilerine "Alglerin kimyasal formülü" gibi garip sorular
sorulmuş, derece ile mezun olan öğrenciler sınavı kazanamadığı gibi jüri üyelerinden
birisinin baldızı (Trof.Dr.Zeki Acar) Eda Turgut sınavda basanlı olmuş. Anabilim dalında
büyük tartışmaların ortaya çıkması Özerine sınav iptal edilmiş ve bir hafta sonra
tekrarlanmıştır. Komisyona Üniversiteden gelen belgelerde ilk sınava ait tutanaklar
bulunmamakla birlikte, komisyonumuza gelen şikayetler ve ekli belgelerden bu husus tesbit
edilmiştir.

Bir hafta sonra tekrarlanan sınavda Anabilim Dalından Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Adem Gfllel, Prof. Dr. Zeki Acar'ın yerine jüriye alınmıştır. Yapılan ikinci sınavda da
durum değişmemiş, araştırma görevliliği sınavına giren 27 adaydan yazılı sınavdan tek öğrencinin
(Eda Turgut) en yüksek not alabildiği (60) bu öğrencinin de 2.55 not ortalamasına sahip olduğu
görülmüştür. Lisans not ortalaması 3.2S olan Dilek Karaduman'ın (Bölümünü derece ile bitirmiş)
yazılı sınavdan 07; yine not ortalaması 3.01 olan Ayça Kurt'un ise 10 alması, 60 not alabilen
öğrencinin ise not ortalamasının 2.55 olması bu sınavlar hakkında ciddi kuşkular doğurmaktadır.

Sınav sonuçlan değerlendirildiğinde, enstitü müdür yardımcısının baldızının ne pahasına
olursa olsun sınavı kazandırıldığı görülmektedir. Lisans not ortalamasına göre ancak 21.sırada olan
adayın, jüri tarafından yapılan sınavda, en yakın adaydan % 50 daha yüksek not alması, jüri
sınavında kendisine yakın not alan hiç kimsenin bulunmaması sınav sonuçlarını kuşkulu hale
getirmektedir. Smavda atanan aday dışında biç kimse 40 üzerinde not alamamıştır.

Burada daha başarılı olan, diğer bir çok öğrenciye göre gerek LES puanı ve gerekse
not ortalaması açısından çok düşük sırada yer alan Eda TURGUT, Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Adem Gttlel, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Nur Onar ve Müdür
Yardımcısı Prof.Dr. Murteza Yılmaz'dan oluşan jüriden en yüksek veya tek geçer notu
almıştır. 3.25 not ortalaması ile mezun olan Dilek Karaduman'ın 07 alabildiği sınavdan bu sonucun
çıkması normal bir sınav yapılmadığı izlenimi doğurmaktadırSonuçta, Eda Turgut jürinin
değerlendirmeleri sonucunda Araştırma Görevliliği kadrolarına atanmışlardır.

Biyoloji Anabilim dalında yapılan smavda Jün notlarına göre ö

Ad-Soyad

Eda TURGUT

LES

32,049

Notu

2,550

Yabancı Dil

OYDEM

76,000

KPDS/ÜDS

Jrencılenn sıralaması
Jüri Sınavları

Yanlı

60,000

SSzlU Ortalama

57,375
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M. TahaAY

EiifERSANLl

Murat KARAVtN

Anıl SAZAK

Kiraz ERClYES

Gülsüm ER

Sadık DEMtRTAŞ

Ali BOZ

Fatma G. ÇELENK

Dilek KARADUMAN

İrem ÇELEBİOĞLU

Onur AKER

Glılhan AKStMSEK

Fazilet OKER

Ayça KURT

Neslihan NECLİ

Yeliz GENÇ

Derya GÜREL

Özgür VARER

Çiğdem TEKELİ

Yeliz YILMAZ

Nazh AYDINLI

Elif DEMİR

Meral UÇAK

Güimur IŞIKÇI

Başak AKYÜREK

60,328

53,184

58,011

59,500

60,825

59,010

58,821

57,770

58,357

56,000

63,750

53,545

54,000

56,000

51,819

51,012

57,000

52,000

54,301

56,000

57,000

54,170

56,000

50,000

51,980

49,64

2,670

2,930

2,400

3,200

2,580

2,540

2,770

2,970

2,720

3,250

2,560

2,800

2,850

2,600

3,010

2,790

2,420

2,870

2,600

2,890

2,640

2,710

2,750

2,980

2,540

3.250

65,000

62,000

76,000

75,000

55,000

56,000

57,500

54,000

85,000

69,000

57,000

65,000

65,000

77,000

60,000

69,000

51,250

67,500

66,000

56,250

67,500

50,000

52,500

52,000

57,500

67

40,000

45,000

40,000

0,000

15,000

15,000

10,000

15,000

5,000

7,000

0,000

20,000

1,000

10,000

10,000

17,000

5,000

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10

57,014

56,992

54,206

52,350

51,938

51,805

51,761

51,235

50,529

50,250

49,425

49,170

48,950

48,900

47,959

47,556

47,100

46,850

46,850

46,700

46,700

46,535

45,878

45,100

44,440

Aynca bu anabilim dalındaki sınav tutanaklarında bir basan notu hesaplama sistemi
yazılmış, ancak bu daha önce hiçbir şekilde duyurulmamıştır. Bu basan notu hesaplama
sistemine göre LES notunun %50'si, Lisans not ortalamasının %20'si, Yabancı dil (OYDEM)
puanının %10'n ve yazılı sınavın %20'sinden oluşan bir sistem kullanılmıştır. Sadece bu
anabilim dalındaki bu sınavda kullanılan böyle bir hesaplama yöntemi diğer anabilim
dallarında daha önce kullanılmamıştır. Aynca dil sınavlarında OYDEM, KPDS ve ÜDS
sınavlarının aynı değerde kullanılması son derece yanlıştır. Çünkü OYDEM sınavının
Doktora yeterlilik için bir geçerliliği bulunmadığı halde, KPDS ve ÜDS sınavlarında 65 not
almak Doçentlik müracaatı için yeterli olmaktadır. Bu nedenle dil sınavı bir şart olarak
görülmeli, hesaplamalarda dikkate alınmamalıdır. Ancak diğer alanlardaki hesaplamalarda
eşitlik olduğunda daha yüksek dil puanı olan (öncelik ÜDS veya KPDS'ye verilerek) adaya
öncelik verilmelidir. Bütün bunlara rağmen bir ölçüt konulması bu sınavlar açısından bir
avantaj olmakla birlikte Enstitü yöneticilerinin tüm sınavları yapıyor olması "erik" değildir.
Bu hesaplama yönteminin 2004 yılında yapılan diEer Anabilim Dallan için de kullanılmış
olduğu yapılan incelemelerden ortaya çıkarılmıştır.

b. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında 2004-12. Ayda (20.12.2004) Yapılan Sınavlar
Bahçe Bitkileri Anabilim dalı araştırma görevliliği sınavlarında yine jüri üyeleri bu alanla

hiç ilgisi olmayan Enstitü müdür ve yardımcılarıdır. Kimya, Matematik ve Tarla Bitkileri öğretim
üyeleri olan bu jüri üyeleri, bazı öğrencileri ön plana çıkarmak, bazılarım ise başarısız kılmak için
yazılı sınavdan 100 alan Harun özer'e mülakatta 50, yine yazılı sınavda 60 alan Zümrüt
Türkoğlu'na ise mülakatta 90 puan verebilmişlerdir. Mülakatta tamamen alan dışında olan jüri
üyelerinin bu notlan nasıl takdir edebildikleri anlaşılamamıştır.
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Sonuçta, Zümrüt Türkoğlu jürinin değerlendirmeleri sonucunda Araştırma Görevliliği
kadrolanna atanmıştır.

Bahçe Bitkileri Anabıüm dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Ad-Soyad

Zümrüt TÜRKOĞLU

Gökçen (Şahin) YAKUPOĞLU

Harun ÖZER

Ahmet ÛZTÜRK

Murat DEMİRSOY

Gülden BALCI

Savvaş NAMDAR

M. Ali ARSLAN

Gülay ÇELİKEL

Beril ERSOY

Mehtap OZBAKIR

LES

53,80

54,02

51,074

50,07

53,98

51,049

52,33

59.37

50,485

51,452

Lisans
Notu

3.23

2,57

2,44

3,11

2,78

2,70

2,71

3,13

2,71

2,68

2,53

Yabancı Dil

OYDEM

80

62

55

58

62

52,5

56

55

74

69

61

KPDS/ÜDS

Jüri Sınavları

Yazılı

60

80

100

80

60

80

50

30

50

50

20

sszia
90

80

50

60

60

50

50

40

60

65

40

Ortalama

65,46

63,64

62,69

59,61

58.14

57,02

53,54

53.51

b. Fizik Anabilim Dalında 2004-12. Ayda (21.12.2004) Yapılan Sınavlar
Öğrencilere ait diğer basan notlarının da kullanılmaya başlandığı bu sınavda lisans notu en

yüksek olan aday seçilmiştir. Bu uygulama yapılan işin doğasına uygundur.

Fizik Anabilim dalında yapılan smavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Ad-Soyad

Hasan TANAK

Onur ŞAHİN

Gonca ÖZDEMİR

Gökhan ALAARSLAN

Gökhan KASTAS

Burcu ARSLAN

Ümit CEYLAN

özlem DEVECİ

Filiz DÜZGÜN

Semra GÜVEN

Serap YAZICI

Çijdem YÜKSEKTEPE

Namık ÖZDEMİR

LES
60,67

65,52

55,00

55,90

54,04

58,06

59,67

50.88 — "

56,87

54,00

55,62

50,00

51,22

ll««ıw

Notu

3,05

242

ıxr
2,34

2,99

235
245
2,58

2,48

2.35

240

2,56

243

Yabancı Dil

OYDEM

50

56

55

58

70

50

62

53

54

84
68

67

KPDS/ÜDS

JOrl Sınavları

Yazdı

60

65

55

60

70

50

45

60

40

30

30

45

25

SftdO

90

60

90

70

50

40

40

40

40

60

30

40

30

Ortalama

65,46

63,41

60,43

59,10

58,75

55,41

53,96

53,09

51,94

51,78

51,46

50,95

46,89

Sonuçta, Hasan Tanak jflrinin değerlendirmeleri sonucunda Fizik Anabilim dalında
Araştırma Görevliliği kadrolanna atanmıştır.

c. Matematik Anabilim Dalmda 2004-11. Ayda (19.11.2004) Yapılan Sınavlar
Bu anabilim dalmda yapılan sınavlarda Nurhan Özkan'a ise çok yüksek notlar verilerek.

araştırma görevliliğine atanması sağlanmıştır.

Matematik Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Ad-Soyad LES
Lisans
Notu

Yabancı Dil

OYDEM KFDS/ÜDS

Jüri Sınavları

Yazılı sazla Ortalama
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Nurhan ÖZKAN

Gttlçin GÖKÇE

Şebnem GENÇ

Gülşah NAS

62,00

64,50

61,00

56,00

2,54

61

2,67

2,79

62

76

69

66

95

80

65

60

90

80

55

50

71,03

70,00

62.10

58,00

d. Biyoloji Anabilim Dalında 2004-12. Ayda (22.12.2004) Yapılan Sınavlar
Jürinin kendi çalışma alanları olmayan Biyoloji anabilim dalında yaptıkları sınavın ne kadar

etkin kılındığı, müracaat eden 22 kişi içerisinde LES notu ve Lisans not ortalaması bakımından
Gülhan Akşimşek ilk 5 sırada yokken, sınav notu ile ön plana çıkarılmış, diğer öğrencilere verilen
düşük notlarla başarılı öğrenciler geri plana itilmişlerdir.

Biyoloji Anabilim dalmda yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

Ad-Soyad

Ali BOZ

GUlhan AK$İM$EK

Fatma Gül ÇELENK

Kiraz ERCİYAN

ElifDEMİR

Dilek KARADUMAN

M. Taha AY

tremÇELEBtOGLU

A. Cemal ÖZDEMtR

Yeliz GENÇ

Mutat KARAVtN

Sevda YALÇIN

Deniz KARADENİZ

Neslihan NECLİ

Yeliz YILMAZ

ElifERSANLI

Günnur DEMİRCAN

Ayca KURT

Fazilet ÜLKER.

Yalçın PISIL

Yeliz Akçay

Murat KORKMAZ

LES

57,77

54,91

58,36

60,83

56,44

56,13

60,33

56,00

51,06

58,79

58,01

50,62

55,29

51,01

52,30

54,96

5148

50,91

50,41

50,55

52,565

Lisans
Notu

74,25

71,25

68,02

60,82

69,89

82,00

66,75

64,00

64,50

60,50

60.00

71,25

58,25

70,00

66,00

72,93

63,25

75,25

65,75

67,25

60,00

Yabancı Dil

OYDEM

55

85

80

55

56

65

63

65

62
64

63
57

60

69

60

KPDS/ÜDS

67^

63,75

674
57,5

50

Jüri Sınavları

Yazılı

90

90

85

60

60

65

60

50

75

50

50

60

50

50

60

60

70

50

40

20

sszia
90

80

80

80

80

60

50

70

60

60

60

65
65
75
60
40

50

65

70

55

Ortalama

68,81

68,58

67,48

65,50

61,71

60,62

59,84

58,78

58,53

58,45

57,71

5749

57,02

56,96

56,75

5642

55,87

55,23

55,18

49,25

2005 Yılında Yapılan Araştırma Görevlisi Kadroları Dağıtım Sınavları
2005 yılında Enstitülerde araştırma görevlisi kadrosu verilecek öğrencilerin belirlenmesi

için geçmiş dört yıl içerisinde uygulanan, anabilim dalı öğretim üyelerini yok sayan, Enstitü
idarecilerinin jüri üyelikleri ile oluşturulan ve sözlü sınavlarla istenilen kişilerin ön plana çıkanldığı
sistem yerine yeni bir uygulama getirilmiştir.

Bu uygulama ile Anabilim dallarında yapılacak sınavlarda jüri başkanının enstitü
idarecilerinden birisi, iki kişinin ise anabilim dallarından eğretim Gyesi olmasına karar
verilmiştir. Ayrıca bu sınavlarda adayların basan notunun hesaplanmasında LES (%60),
Lisans not ortalaması (%20), Yabancı dil (%20) ve jüri üyelerince yapılacak sınavda verilen
mülakat notlan (%20) belirtilen ağırlıklarda etkili kılınmış, adayın YOsek Lisans ve
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Doktorada bulunduğu konuma göre bazı avantaj puanları sağlanmıştır (Karar.OMÜ
Yönetim Kurulu Kararları 2005/195).

Bu kararda özellikle Yabancı dil puanı açısından bir dengesizlik bulunmaktadır. Zira
OYDEM (OMÜ Yabancı Dil Eğitim Merkezi) tarafından verilen puanların Doktora yeterlilik
sınavına giriş açısından bir geçerliliği yoktur. Buradan yüksek not alan öğrencilerin ÜDS ve
KPDS puanları yok ise diğer öğrencilere üstünlük sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilere ait
Yabancı dil notlan bakımından değişik kaynaklardan alınan notlar olduğu için karşılaştırma
yapmak mümkün değildir. OYDEM sınavı ile Merkezi dil sınavları (KPDS veya ÜDS)
sınavları karşılaştırılamaz. Yönetmelik gereği KPDS ve ÜDS sınavlarında 50 not almak
doktora yeterlilik sınavına giriş için ve 65 almak doçentlik müracaatı için yeterli olurken,
OYDEM sınavlarının bu anlamda herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

İdari tasarrufların belirli temel kurallara bağlanması, uygulamada yaratılacak
keyfiliği mümkün olduğu kadar sınırlamaktadır. Elbette önemli olan uygulamadır. Ancak
uygulamada yetki sınırlarının daraltılması olumlu bir adım olarak değerlendirilmelidir.

Yapılan değişiklikle hem değerlendirme kriterleri oluşturulmuş, hem de belirli ölçüde
ilgili bilim alanlarındaki değerlendirmenin konunu uzmanları tarafından yapılmasının
kısmen de oka yolu açılmıştır. Bu bakımdan 2005 yılında getirilen kriterlerin takdir edilmesi
gerekir.

Jüri üyelerinin oluşturulması ile ilgili uygulamaya geçildiğinde anabüim dallarından seçilen
jüri üyelerinde akademik hiyerarşinin korunmadığı görülecektir. (Fen Bilimleri Enstitüsü 5.9.2005
tarih ve 17 No'lu toplantıda alınan kararlar)

örneğin; Kimya Anabilim dalında Enstitü Müdür yardımcısı Prof. Dr. Zeki Acar (Tarla
Bitkileri Anabilim dalı öğretim üyesi) başkanlığındaki jüride Prof.Dr.Nur Onar (Enstitü Müdürü) ve
Anabilim dalı başkanı Prof.Dr.îsmail Gümrükçüoğlu yer almıştır. Böylece Enstitü yöneticileri
jüride yine çoğunluk sağlamışlardır. Kimya Anabilimdalı öğretim üyesi zaten enstitü yöneticisi
olduğundan, aynı anabilimdalından iki öğretim üyesi seçmek mümkün iken, kural yine amacı
dışında yorumlanmıştır.

Aynı uygulama Tarla bitkileri Anabilim dalında Enstitü müdürü Prof.Dr. Nur Onar'm
(Kimya anabilim dalı) jüri başkanı, Müdür yardımcısının (Prof.Dr. Zeki Acar) jüri üyesi yapılması
ile sağlanmıştır.

İstatistik Anabilim dalında Profesör öğretim üyeleri varken jüride Fizik Anabilim dalından
bir üye (Bölüm başkanlığım uhdesinde yürüten Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İsmet
Şenel) ile Kimya alanından Enstitü müdürünün jüriye alınması ile getirilen kriterlerin kötüye
kullanılması için gereken herşey yapılmıştır. Oya yasalara aykın olarak bölüm başkanlığını
uhdesine alan Fizik alanında uzman dekanın bir şekilden yararlanarak jüriye alınması yerine, yeteri
kadar öğretim üyesi bulunan alandan jüri oluşturulması mümkündür.

Diğer birçok anabilim dallarında ise bölümde profesör ve doçent öğretim üyeleri varken
Anabilim dalı başkanına ilave olarak yardımcı doçentler atanmıştır. Örneğin Zootekni_Anabilim
dalında jüri başkanı dışında profesör ve doçent 7 adet öğretim üyesi daha varken jüri üyesi olarak
yardımcı doçent, yedek olarak doçent seçilmiş, akademik hiyeraşi zedelenmiştir.

Jürilerin Enstitü idarecilerinin başkanlığında olduğu sınavlarda, her ne kadar adayın
önceki başarılan dikkate alındı ise de, mülakat sınavının özel bir etkiye sahip olduğu, başarılı bazı
öğrencilerin mülakatta aldıkları puanlar düşük tutularak, bazılarına ise çok yüksek not verilerek
yerlerinin değiştirildiği, anabilim dalı dışında jüri başkam olan idarecilerin bu konuda daha etkili
olduktan görülmektedir.

a. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yapılan Sınavlar
Mülakat sınavı sonunda hesaplanan puanlara göre bu anabilim dalında ilk üç sıraya giren

öğrenciler Ahmet Öztürk, Gülay Çelikel ve Beril Ersoy olmuştur. Anca ikinci şuadaki aday yerine
üçüncü sıradaki adayın ataması yapılmıştır.
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Bu anabilim dalında yapılan sınavlara ait incelemede ortaya çıkan sonuç aşağıdadır.

Bahçe Bitkileri Anabilim dalında yapılan smavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması

direncinin Adı

Ahmet ÖZTÜRK

Gülay ÇELtKEL

Beril ERSOY

Hanın ÜZER

Gülden BALCI

Hüseyin İrfan BALIK

LES

50,066

50,00

51,00

51.032

50,00

56,00

%60

30,04

30,00

30,60

30,62

30,00

33,60

LU.
Ort

77,75

67,75

67,00

60,50

67,50

60,25

%20

15,55

13,55

13,40

12,10

13,50

12,05

V. DİL
58,00

74.00

53,00

55,00

52,50

65,00

%20

11,60

14,80

10,60
11,00

10,50

13,00

MUI.

90

78,3

83,3
85

80

70

%20

18

15,67

16,67

17

16

14

ARA
TOP.
75,19
74,02

71,27

70,72

70,00

72,65

EK
PUAN

5,00

5,00

5,00
5,00

5,00

SON
TOP.

80,19

78,02

76,27
75,72

75,00

72,65

Sonuçta, Ahmet Öztiirk ve Beril Ersoy Araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır.
İkinci sıradaki aday Gülay Çelikel Üniversite Yönetim Kurulu karan ile Araştırma
Görevlilerinin seçiminde uygulanması gereken kurallara uyulmaksızın atanmamıştır. Diğer
anabilim dallarında sınav sonucunda en başarılı olanlar arasında puan sıralaması yapılırken Bahçe
Bitkileri anabilim dalında bu ayrıcalık Enstitü yöneticilerinin keyfi işlemi olarak görülmüştür.

b. İstatistik Anabilim Dalında Yapılan Sınavlar
Bu anabilim dalında yapılan sınavda Naci Murat, ikisi alam dışında olan jüri üyelerinin

mülakat sınavmda verdiği notlarla başarısız kılınmıştır. Bu öğrencinin LES puanı diğerlerinden
oldukça yüksek olmasına, diğer puanlan da benzer obuasına karşın mülakat notu tek seçim ölçütü
halini sürdürmeye devam etmiştir.

istatistik Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri no
Öğrencinin Adı

Esra YİĞİT
Yeşim AYDIN

Naci MURAT

l.JÜRj
90

2. JÜRİ

90

LES puanı yetersiz

40 | 40

tlanna göre ö
3. JÜRJ

90

40

frencilerin sıralaması
Ortalama

90

40

%20

18

8

öğrenci Adı

Naci Murat
Esra Yiftit

Ye?im Aydın

LES

66,796

57,88

46

60%

40,08

34,73

Lis No) Ort.

2,68
2,82

3,039

67
70,5

20%

13,4

14,1

Y.
Dil

51

76

57

20%

10,2

15,2

Les yetersiz

Mülakat

40

90

20%

8

18

Ara
Toplam

71.68

82,03

Ek
Puan

5

5

Son
Toplam

76,68

87,03

c Kimya Anabilim Dalında Yapılan Smavlar
Kiraya anabilim dalında yapılan sınavlarda ikisi Enstitü idarecisi olan jürinin mülakat

sınavında adaylardan ikisine tam puan (100) vererek diğer adaylara üstünlük sağlamalarına olanak
verildiği görülmüştür. Bu sınavda LES ve Lisans ortalaması bu öğrencilerle benzer veya daha
yüksek olan, dil puanı da yüksek olan bazı öğrenciler mülakat sınavında kolayca elenmiştir. Bu
sınavda Hasan Saral isimli öğrenci atama kriterleri bakımından üstün iken, mülakat sınavmda
Anabilim dalı başkanından 83 almış, Enstitü müdüründen 30 ve bilimsel açıdan konu hakkında
hiçbir yorum yapma imkânı olmayan Enstitü müdür yardımcısından (Tarla Bitkileri anabilim dalı
öğretim üyesi) 30 not alabilmiş ve elenmiştir. Burada da açıkça istenilen adayların mülakatta
yapılan notlandırma ile tercih edildiği görülmüştür.

Kimya Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması
Öğrencinin Adı
Cem KESER

Rukiye VURAL

Serkan ÖZDEMIR

l.JÜRİ

100
100

80

2. JÜRİ

100
100

95

3. JÜRİ
100

ıoo
100

Ortalama
100
100

91,7

%20
20
20 ^

18,4\
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Onur DUMANLI

Sevil ÖZKINALI

Seyhan TURNA

Berrin YAVUZ

Serkan DEMİR

özRür TURNA

Gülnur KIR

Murat YOLCU

Özgür ÖZDAMAR

Emel EREN

Derya BAL

Ebru GÜRSOY

Başak CANER

Selin GÜNDÜZ

Özge TOPAL

Hasan SARAL

CiüdemALBAYRAK

AyşeRÜl EFENDİOGLU

Rukiye GÜRE

Yasemin TÛMER

Sema KALKAN

Osman ÇUBUK

Abdulkadir KOÇAK

Zuhal APAYDIN

80

95

90

80

65

60

50

60

60

60

55

40

45

60

60

85

55

55

30

45

45

60

90

65

60

55

60

55

50

60

55

50

50

60

55

40

50

30

50

40

55

50

30

10

95

70

65

50

60

55

70

50

50

50

50

50

50

50

40

30

40

45

50

40

30

10

88,3

76,7

71,7

61,7

61,7

56,7

56,7

56,7

55

53,3

53,3

50

50

50

50

483
48,3

46,7

45

45

35

26,7

17,7

15,3

14,4

12,4

12,4

11,4

11,4

11,4

11

10,7

10,7

10

10

10

10

9,7

9,7

9,4

9

9

7

5,4

d. Matematik Anabilim Dalında Yapılan Sınavlar
Matematik anabilim dalında yapılan mülakat sınavları da öğrencilerin diğer alanlardaki

başarısını göz ardı edecek şekilde, mülakatın etkin kılındığı bir sınav olmuştur. LES puanı ve lisans
puanı en yüksek öğrencilerden olan Saime Şeyma Tufan mülakat sınavı ile geri plana itilmiştir. Bu
anabilim Halmrlalrî öğrencilerin durumları aşağıdaki gibidir. En yüksek LES puanına sahip olmak
veya not ortalamasını yüksek tutmanın fazla bir önemi olmadığı açıkça görülmektedir.

Matematik Anabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin sıralaması
Adı Soyadı

Gülçin Gökte
Figen Yüzbaşı
S.Şeyms Tufan
Serpil Er

LES

65.988
55.915
69.648
56.183

%60

39.59
33.55
41.79
33.71

T ÎCTK

61
63.25
65.25
67.5

%20

12.20
12.65
13.05
13.50

YDil

76
78
58
70

%20

15.20
15.60
11.60
14.00

Mülakat

84
79.33
36.47
79.67

%20

16.8
15.87
7.33
15.93

Ara
Toplam
83.79
77.67
73.77
77.14

Ek Puan

5
-

-

ionuç

88.79
77.67
73.77
77.14

e. Zootekni Anabilim Dalında Yapılan Sınavlar
Zootekni anabilim dalında yapılan sınavda jüri üyesi olarak anabilim dalında 7 profesör ve

doçent öğretim üyesi varken yardımcı doçent seçilmiştir. Bu sınava katılan adayların seçiminde
özellikle mülakat sınavının ne kadar etkin olduğu görülmektedir. Bölümü S yılda bitirebilen bir
öğrencinin mülakat notu ortalaması 80 almasına karşılık (Canan Kop), derece ile zamanında bitiren
öğrenciye (Hilal Tozlu) ancak 53.33 not verilerek başarısız olması sağlanmıştır. Yapılan sınava ait
tüm sonuçlar aşağıdadır.
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Zootekni *
Adı Soyadı

isa Coşkun
Banu B.
Yamak
Emıgnıl
Kul
Aydın AJtop
Hilal Tozlu
Canan Kop

\nabilim dalında yapılan sınavda Jüri notlarına göre öğrencilerin durumu
Aşama

Y.Lisans
Doktora

Y.Lisans

Y.Lisans
Y.Lisans
Y.Lisans

LES

50.90
51.039

50.00

50.621
50.474
52.00

%60

30.54
30.62

30.00

30.37
30.28
31.20

Lisans

57.8
66.04

69.0

59.75
67.55
59.47

%20

11.56
13.21

13.80

11.95
13.51
11.89

YDİİ

60
60

55

85
51
60

%20

12
12

11

17
10.2
12

Ara
Top
54.10
55.8i

54.80

59.32
53.99
55.09

Mülakat

33.33
30.00

90.00

63.33
53.33
80.00

%20

6.67
6.00

18.00

12.67
10.67
16.00

Ara
Toplam
60.77
61.83

72.80

71.99
64.66
71.09

Ek
Puan
5
5

5

5
5

Sonuç

-

77.80

76.99

71.09

Sınavda verilen yüksek puanlarla Lisans not ortalaması bu gün Üniversitenin geçme
notunun altında ve yabancı dil puanlan da düşük olan adayın (Canan Kop) Araştırma görevlisi
olarak atanmıştır. Canan Kop için Jüri üyelerinden Anabilim dalı öğretim üyeleri 70 ve 80 not
takdir ederken Tarla Bitkileri anabilim dalı öğretim üyesi olan Enstitü yöneticisi Prof.Dr. Zeki
Acar'ın 90 not vermiştir.

Zootekni Anabilim dalında jürinin öğrencilere verdiği mülakat notlan
Adı Soyadı
Isa Coşkun
Banu Bakır Yamak
Ertugrul Kul
Aydın Altop
Hilal Tozlu
Canan Kop

Z.Sançiçck
30
30
90
60
60
70

H.Erdem
30
30
90
60
50
80

Z.Acar
40
30
90
70
50
90

Ortalama
33,33
30
90
63,33
53,33
80,00

%20
6,67
6.00
18,00
12,67
10,67
16,00

f. Tarım Makinalan Anabilim Dalında Yapılan Sınavlar
Tanm makinalan anabilim dalında da yapılan mülakat sınavı ön plana çıkarılmıştır. Bu

anabilim dalında LES, Lisans ortalaması ve Yabancı dil puanı daha yüksek olan Nilgün öztürk
sözlü sınavda diğer adaylara çok yüksek puan verilerek elenmiştir.

Tanm makinalan anabilim dalı sınav sonuçlan

ADI

wil,t, /i.cvk

AŞAMASI

V.t.t.

i ••-:<,.

LBS

Si

%m

wı
"O'it

ıÜAKS
HOTOCT.

a^
H.IO

"V.
OB.

^*-

f j -

Si

«20

12«

II. 90

1110

«fluuUr

lo

'«.

AKA
T t i t U M

« i r

mu
5-

a-

SON
TOTLAM

g. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalında Yapılan Sınavlar
Su Ürünleri Yetiştiriciliği anabilim dalında Zafer Karslı tüm kriterlerde daha üstün iken

mülakattan 65 alarak, Gökhan Erik'e daha yüksek puan verildiği (93.3) için elenmiştir. Tarla
Bitkileri Anabilim dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Zeki Acar 95 not takdir etmiştir.

Su ürünleri yetiştiriciliği anabilim dalı mülakat notlan

ASABtUMDAL.:.^ O «

OCUUsNCİMKADl

CjtVıu. tr.'k

5-İJj/—7/u
ıjuar

L ?o
i s

2J0RI

^ $ -

(o

3JÜBİ

95
As
(o
U

ORTALAMA

S S", o
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2005 yılında yapılan sınavlara müracaat eden adaylar için özgeçmişleri ile ilgili bilgilerde,
"özel hayatlarını ilgilendiren, aileleriniz hakkında bilgiler veriniz" şeklinde bilgiler istenmiş
ve formları doldurmalan istenmiştir. Bu formlar Sosyal Bilimler Enstitüsünde de istenmiş ve
bir örnek form ilgili bölümde verilmiştir.

2. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

a. Fen Bilimleri Enstitüsünde olduğa gibi Anabilim dallarında yapılan sınavlarda
anabilim dalı dışından öğretim üyeleri jüri atanmış, Enstitü idarecileri bu sınavlarda
etkin olmuşlar, mülakat sınavı ön plana çıkarılmıştır.

Enstitünün değişik anabilim dallan araştırma görevlisi kadrolarına atanacakları seçmek için
yapılacak mülakat sınavı için ilgili anabilim dah öğretim üyelerinin dışından kişilerden kurulu
jüriler oluşturulmuştur. Diş Hekimliği Fakültesinin Ağız Diş Çene Hastalıklan ve Cerrahisi,
Periodentoloji, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Ortodonti, Oral diagnoz ve radyoloji ile Protetik diş
tedavisi anabilim dallarından başvuran kişiler için 11.10.2002 tarihinde ile 30.12.2003 tarihlerinde
yapılan iki ayrı mülakat sınavında da aynı kişiler jüri üyesi olarak seçilmişlerdir, ilgili anabilim
dallan dışından olan Prof.Dr.Süleyman Çelik Tıp fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Prof.Dr.
Nihal tçten Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve Prof.Dr.Hülya Köprülü Diş Hekimliği
Fakültesi Diş Hastalıklan ve Tedavisi Anabilim Dalı öğretim tlyesidirler. Jüri üyelerinin sınava
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giren 14 öğrenci için verdikleri mülakat puanlan 20 ile 60 arasındadır ve bu mülakat notlan ile
hiçbir öğrenci başanlı olamamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarının büyük
çoğunluğunda anabilim dalı içerisinden jüri oluşturmaya yetecek öğretim üyesi bulunmasına karşın,
başka anabilim dallarından kurulması yönetimin keyfiliğini göstermektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsüne Bağlı Anabilim Dallarındaki Sgrctim 11
Bağlı Anabilim Dalları

1. Anatomi (Tıp)
2. Histoloji fTip)
3. Fizyoloji (Tıp)
4. Biyokimya (Tıp)
5. MikrobiyoIoji^Tıp)
6. Tıbbi Biyoloji (Tifil
7. Biyoisuüstik (Tıp)
8. Farmakoloji (Tıp)
9. Oral Diagnoz ve Radyoloji (Diş Hek)
10. Ağız Diş Çene Has. Ve Cer. (Diş Hek)
II. Periodomoloii (Diş Hek)
12. Protetik Diş Tedavisi (Diş Hek)
13. Diş Hastalıkları ve Tedavisi (Diş Hek)
14. Pedodonti (Diş Hek}
15. Ortodonti (Diş Hek)
16. Besin Hijyeni ve Tek (Veteriner^
17. Farmakoloji-Toksikoloji (Veteriner)
1 S. Parazitoloji (Veteriner)
19. Patoloji (Veteriner)
20. Viroloji (Veteriner)
21. Beden Eftitimi ve Spor
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•
3Y.Doç,(3)
-
-
-
-
-
lDoç,4Y.Doç(5)

e sayıları
2005 Yılı Öğretim Oye Sayın

3 Prof, 2 Doç, 3 Y.Doç, (8)
3 Prof, 1 Doç, (4)
3 Prof, 3 Doç, (6)
1 Prof, 1 Doç, 2Y.Doç, (4)
3 Prof, 1 Doç, 3 Y.Doç, (7)
3 Prof, 2 Y-Doç, (5)
!Prof,(l)
3 Prof, 2 Y.Doç, (5)
1 Prof, 1 Y.Doç, (2)
2 Prof, 2 Doç, 3 Y.Doç, (7)
IProf,6Y.Doç, (7)
1 Doç, 5 Y.Doç (6)
1 Prof, 2 Doç, 6 Y.Doç, (9)
3Y.Doc,(3)
2 Doç, 3 Y.Doç, (5)
2Y.Doç,(2)
1 Doç, 1 Y.Doç, (2)
1 Prof, 1 Y.Doç, (2)
2 Doç, 1 Y.Doç, (2)
2Y.Doç,(2)
2 Prof, 4 Y.Doç, (T)

30.12.2003 tarihinde Diş Hekimliğine Bağlı değişik anabilim dallarında yapılan mülakat
sınavlarında yine Prof.Dr.Süleyman Çelik, Prof.Dr.Hülya Köprülü ve Prof.Dr.Nihal tçten yer almış,
verilen düşük mülakat notlan ile başvuruda bulunan 28 kişiden çok az kişi 60 ve üzerinde not
alabilmiş, Protetik Diş Tedavi anabilim dalından Şafak Kurt daha yüksek toplam nota sahip iken
(63.66) ikinci sıradaki Tolga Külünk (63.57) araştırma görevlisi olarak atanmıştır.

Bu jürilerin yaptığı mülakat sınavları araştırma görevliliğine atamada tek etken olmuştur.
Doktora yapmada en önemli ölçüt olan LES ve Lisans not ortalamaları, verilen mülakat notlarıyla
etkisiz kılınmış ve mülakat sınavında yüksek not verilen öne geçirilerek kadroya atanması
sağlanmıştır. Ağız Diş Çene Hastalıklan ve Cerrahisi anabilim dalı araştırma görevliliği için
11.10.2002 tarihinde yapılan mülakat sınavında İsmail Şener'e 30, Mustafa Tek'e 30 ve M.Cihan
Bereket'e 65 puan verilmiştir. Sonuca %50 katkı sağlayan LES puanlan Cihan bereket'ten daha
yüksek olan diğer iki aday sözlüden Cihan Bereket'le eşit puan hatta 5 puan eksik bile alsalar daha
yüksek ortalamaya ulaşabilecekken sonuca %20 etkili olan mülakattan verilen çok düşük puanlarla
başarısız kılınarak istenilen kişi Sne geçirilmiştir.

30.12.2003 tarihinde yeni kadrolar için yapılacak mülakat için yine aynı jüri
oluşturuluyor(llgili anabilim dallan dışından olan Prof.Dr.Süleyman Çelik Tıp fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı, Prof.Dr. Nihal içten Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve
Prof.Dr.Hülya Köprülü Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıklan ve Tedavisi Anabilim Dalı
öğretim üyesidirler). Ağız Diş Çene Hastalıktan anabilim dalı için başvuran ismail Şener'in "LES
puanı 56.09, transkript 70.81", Mustafa Tek'in "LES puanı 55.99, transkript 72.54" olmasına
rağmen mülakatta İsmail Şener'e 45, Mustafa Tek'e 40 puan verilerek; LES'i 54.37, transkripti
70.00 olan Fatih Hoşgör'e ise mülakatta 70 verilerek kadroya atanması sağlanmıştır.

30.12.2003 tarihinde yine aym jürinin yaptığı mülakat sınavında Protetik diş tedavisinden
başvuran adaylar içerisinde LES ve transkript ortalaması (LES 63.25, transkript 84.65) en yüksek
olan Işıl Biçer'e mülakatta 10 puan verilerek elenmesine sebep olunmuş ki 35 puan alsa kazanacak
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durumda olan bu kişinin yerine LES'i 57.08, transkripti 66.75 olan Tolga Külünk ile LES'i 58.97,
transkripti 67.25 olan Şafak Kurt araştırma görevlisi olarak atanmışlardır. Aynı mülakatta Deniz
Kökçü'ye de 30 puan gibi düşük puan verilerek LES ve transkript ortalaması bakımından kazanan
iki kişiden de daha iyi olmasına rağmen başarısız olmasına sebep olunmuştur.

08.09.2005 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
anabilim dalında anabilim dalı dışında olan Prof.Dr. Hülya Köprülü jüri başkam seçilmiş, sınavda
daha önce doktoraya başlatılmış olan kişilere yüksek notlar verilerek Araştırma Görevlisi
kadrolarına atanmaları teklif edilmiştir. Ataması yapılan bu kişilerden Emrah Gönülol (Fen
Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr.Arif Gönülol'un oğlu), Özgün Şenyurt (Öğr.
Görevlisi ve Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri Nihat Şenyurt'un oğlu) akraba atamalarına
verilebilecek örneklerdir.

Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalı için 08.09.2005 günü yapılan mülakat sınav jürisi
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Atilla Tekat, Tıp
Fakültesi Anatomi anabilim dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Nihal tçten ve Beden Eğitimi ve Spor
anabilim dalı öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr.Erkut Tutkun'dan oluşturulmuştur. Mülakatı yapacak
jürinin, ilgili anabilim dalından olmayan iki öğretim üyesi ile aynı anabilim dalından bir yardımcı
doçentten oluşturulduğu tarihte beden eğitimi ve spor anabilim dalında Prof.dr.Mehmet Akif
Ziyagil, Doç.Dr.Seydi Ahmet Ağaoğlu ve Prof.Dr.Osman İmamoğlu bulunmasına rağmen jüriye
konulmamışlardır. Aynca bu mülakat sınavında anabilim dalı ile hiç ilgisi olmayan jüri üyelerinin
bazı öğrencilere tam not verebilmesi, bazılarına ise 40 gibi düşük notlar vermesi, atanan
öğrencilerin tamamının 90'in üzerinde mülakat notu almış olmaları düşündürücüdür.
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Enstitüye bağlı Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında 31.12.2004 tarihli Rektör onayı ile
atamaları yapılan ve 5.1.2005 tarihinde göreve başlatılan Araştırma Görevlileri Hasan SÖZEN ve
Şengül BEKAR'a ait işlemlerle ilgili belgelere ulaşılamamıştır. Bu dönemde diğer anabilim dallan
için mülakat sınavları ve öğrencilerin sıralamalarını ortaya koyacak işlemler yapılırken bunların
hangi ölçütlere göre atandığı belirli değildir.

Enstitü araştırma görevlisi kadrolarına yapılan atamalar için birbirinden farklı ama her
geçen zaman daha keyfi seçimlerin yapıldığı uygulamalar ortaya çıkmıştır. Keyfi kurulan jürilerin
yaptığı mülakat, kimin araştırma görevlisi atanacağını belirleyen en etkili değer olmuştur.
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3. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2000 yılı Araştırma Görevlisi Atamaları
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'ne Prof.Dr.Mehmet Dağ'ın atanmasıyla, yapılan ilk

işlem Enstitü Yönetim Kurulunun 06.10.2000 tarihinde enstitüye bağlı değişik anabilim
dallarından seçilerek araştırma görevlisi olarak atanması istenilen ve enstitü yönetim
kurulunca atanmak Üzere rektörlüğe bildirilen adayların atanmalarının yapılmadığı,
yeterince duyuru yapılmadığı ve anabilim dallarına dengeli dağıtım yapılmadığı gerekçesiyle
işlemin onaylanmadığı belirtilmiş ve kadrolara yeniden atama yapılacağı belirtilmiştir
(01.11.2000 tarih ve 765 sayılı yazı). Bu yazı ekinde araştırma görevliliğine müracaat edecek
adaylar için LES puanı için 50 ve üzeri, Lisans not ortalaması için 2.5 (4 lü sistem) veya 60 (100 İÜ
sistem), Yabancı dil için OYDEM basan veya KPDS 50 şartı aranması istenmiştir. (Aynı dönemde
Fen Bilimleri Enstitüsünde Enstitütü yöneticileri tarafından yapılan sınavlarla Araştırma Görevlisi
atanması ve herhangi bir kural uygulanmaması Enstitüler arasında ne kadar işlem farkı olduğunu bir
göstergesidir.) Atamaları iptal edilen öğrencilerin tamamının bu şartlan sağladığı, ilgili anabilim
dallarında yapılan işlemlerin zaten daha önce de geçerli olan en yüksek başanya sahip öğrencilerin
teklif edilmesi esasına göre yapılmasına rağmen yeni atanan Enstitü Müdürü geçmiş işlemleri
geçersiz saymıştır. Atanması yapılmak üzere rektörlüğe teklif edilen ve işlemleri iptal edilen
öğrenciler aşağıdadır.

Coğrafya Anabilim Dalından
Tarih Anabilim Dalından
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalından
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalından
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalından
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalından
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalından
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalından
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalından
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalından
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalından
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalından

M.GörkemZeten (LES 51.164, KPDS 58)
İbrahim Serbestoğlu(LES54.769 KPDS 54)
İsa özel (LES 46.040, OYDEM 71)
Elif Şener (LES 56.379,, KPDS 59)
Erdal Faruk (LES 56.360, KPDS 53)
Osman GS1 (LES 51.548, OYDEM 53)
Vehbi tmamoğlu (LES 62.462, KPDS 57)
Abdullah Özer (LES 59.452, KPDS 81)
Zahid Köseofclu (LES 50.495, KPDS 70)
B.Hakan öztürk (LES 52.593, OYDEM 67)
Sultan Aksakal (LES 52.214, OYDEM 60)
Ahmet Atesyürek (LES 53.199, KPDS 64)

Bu işlemlerin iptal edilmesinden sonra Enstitü Müdürü Prof. Dr.Mehmet Dağ, Araştırma
görevliliği için yeniden müracaat eden adaylar için mülakat sınavı yapılacağını bildirmiştir. Sınavı
yapacak jürinin ise kendisinin başkanlığında Yabancı Diller anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mustafa
Çolak ile Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalı başkanı Prof.Dr. Turgut Karacan'dan
oluşturulduğunu anabilim dallarına yazı ile bildirmiştir (13.11. 2000 tarih ve 808 sayılı Sosyal
Bilimler Enstitüsü yazısı).

Bu öğretim üyelerinin Tarih, Coğrafya, Temel islam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları gibi
anabilim dallan ile ilgileri de yoktur. Yapılan mülakat sınavında yukarıda atanma teklifleri yapılan
ve bu işlemin sonradan iptal edildiği öğrencilerin çoğunluğu LES ve Lisans not ortalamaları daha
yüksek iken Mülakat sınavından verilen düşük notlarla başarısız duruma sokulmuşlardır, özellikle
bir grup öğrencinin mülakat notu tamamen 90 iken diğerlerinin 10, 20 veya 30 olması sınavlarda
tamamen seçici davramldığı, istenilen öğrencilerin seçimi için mülakatın araç olarak kullanıldığı
görülmektedir. Bu sınavda yukarıda atanmaları iptal edilen 4 öğrenci dışındaki adaylar tamamen
başarısız sayılmıştır.
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Yukarıda değişik anabilim dallarında mülakat sınavı yapan öğretim üyelerinin hiçbirisi Felsefe ve
Din Bilimleri İslam Tarihi ve Sanatlar ve Coğrafya gibi Anabilim dallan ile ilişkileri yoktur. Enstitü
Müdürü Prof.Dr. Mehmet Dağ ise Temel islam Bilimleri Anabilim dalında bulunmaktadır. Sınav
yapılan anabilim dallarında yeterli sayıda öğretim üyesi bulunurken diğer Enstitülerde de yapıldığı
gibi tamamen keyfi uygulamalarla, istenilmeyen adayları eleyebilmek için bu tür jüriler
oluşturulmuştur.

Halbuki bu dönemde Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında sınavları
yapacak yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaktadır.

Sosyal Bilimltr Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarındı bulunan öğretim Oye sayıları
Bağlı Anabilim Dalları

I. Türk Dili ve Edebiyatı
2. Tarih

3. Temel İslam Bilimleri

4. Felsefe ve Din Bilimleri
S. İslam Tarihi ve Sanatları

6. Coğrafya
7. Tarih

8. Yabancı Diller Eğitimi
9. Türkçe Eğitimi
10. Eğitim Bilimleri
II. ilköğretim
12. Güzel Sanatlar (Müzik Eğitimi)
13. GOzel Sanatlar (Resim-lş
Ejitimi)

2000 Yılı öğretim Oye Sayısı

3 Prof, 1 Doç, 6 Y.Doç, (10)
2Doç,6Y.Doç, (8)

7 Prof, 2 Doç, 9 Y.Doç, (18)

1 Prof, 3 Doç, 6 Y.Doç, (10)
2 Prof, 1 Doç, 3 Y.Doç, (6)

lDoç,5Y.Doç, (6)
2 Doç, 6 Y.Doç, (8)
1 Prof, 2 Doç, 9 Y.Doç, (12)

3 Y.Doç, (3)
2 Prof, 2 Doç, 7 Y.Doç, (11)

3 Y.Doç, (3)
1 Prof, 1 Y.Doç, (2)
2 Doç, 11 Y.Doç, (10)

2005 Yılı Öğretim Üye Sayısı
3 Prof, 1 Doç, 7 Y.Doç, (11)
3 Doç, 5 Y.Doç, (8)

5 Prof, 4 Doç, 6 Y.Doç, 0 5 )
2 Prof, 5 Doç, lY.Doç, (8)

2 Prof, 1 Doç, 5 Y.Doç, (8)
1 Prof, 3 Doç, 5 Y.Doç, (9)
3 Doç, 5 Y.Doç, (8)

1 Prof, 2 Doç, 10 Y.Doç, (13)
1 Prof, 3 Y.Doç, (4)

2 Prof, 1 Doç, 10 Y.Doç, (13)
1 Prof, 2 Doç, 17Y.Doc.J20)

1 Prof, 1 Doç, 1 Y.Doç (3)
2 Prof, 2 Doç, 13 Y.Doç, (17)

2001 yılı Araştırma Görevlisi Atamaları
Anabilim dallanndan araştırma görevliliğine atanabilecek olan öğrencilere ait talepler

toplanmış, LES, KPDS ve Lisans not ortalamaları bakımından daha önce konulan şartları taşıyan
öğrenciler müraacat etmiştir. 27.11.2001 tarihinde bu öğrenciler için Enstitü müdür ve
yardımcıları tarafından mülakat sınavları yapılmış, mülakat için müracaat eden 16
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Sğrencinin tamamı başarısız olmuştur. Mülakat sınavını yapan MOdflr Prof.Dr. Mehmet Dağ
(Temel İslam Bilimleri) ve yardımcıları, Y.Doç.Dr.Mehtnet Atalar (Yabancı Diller),
Y.Doç.Dr. Birkan Kargı (Yabancı Diller) mülakata giren adayların anabilim dalları ile
çoğunlukla ilgisiz oldukları görülmüştür. Bu dönemde tüm enstitülerde idarecilerin jürileri
kendilerinden oluşturmalarının tesadüf olmadığı, atamaların tek elden yapılan seçimle
gerçekleştirilme isteğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.Bu durumda yapılan mülakat sınavının
objektif olma ihtimali yoktur. Diğer Enstitülerde olduğu gibi, burada da istenilen adayları
belirlemek için mülakat sınavı bahane edilmiştir.

ZT.11.2AAI TARIHINDE YAPıLAN ARAŞTıRMA GÖREVLISI SıNAVıNDA GÖREVLENDIRILEN JORI
ÖTELERININ KADROLARıNıN BULUNOOÖU ANABILIM DALı

OftrapUm UyMlntn Unvtnı-A<fc v * Soyadı

Prof.DrMohmet DAO (EnalitO MOdOrO)

Ynl.Doç-DrM*t\mat ATALAR (Enattlû Müdür Yardımcısı)

Vrel.Ooç Dı-.BIrkan KARGI <EnatttÜ Müdür Yardımcı*)

KadnMununBÜ'lunduOİu AnaMtlm 'Dalt '

ilahiyat Fakûltaai. Tamal İslam Bütrimi BAlÜmO

Eğitim FafcOltasl. Yabancı DUlar Efiibml BMümü

eğitim Fakülte»!. Yabancı DUtor E0ffimİ BÖUmO

Sosyal Bilimler Enstitüsü Araşbrma Görevliliği Mülakat Sınav Tutanağı

Adı ve Soyadı
Kader SÜRMELİ

Ercüment ERSANLI
Coşkun TOPAL
HOsravAKIN
Deniz YILDIRIM
Mustafa ŞENGÜN
Tuğba özlem ÖZEN
Zekeriya ÖZKAN
Emir KUŞÇU
Cengiz BATUK
HaUl YANBUL
Küçük Ali KAHVECİ
Ümran DURUCU
Hatice ÇUBUKÇU
Celal EKER
Nevzat AYDIN
M.Nazım ŞİRAZ

Mülakat Notu
Zamanında başvuru yapılamadığı için
sınavı geçersiz sayıldı.
Girmedi

40
30
60
60
50
60
55
65
40
60
55
35
40
50
45

Prof.Or.Mel DAĞ Yrd.Doç.Dr.Mehmet ATALAR

27.11.2001

Yrd.Doç.Dr.Birkan KARGI

2002 yılı Araştırma Görevlisi Atamaları
2002 yılında değişik anabilim dallarında bulunan Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin

Araştırma Görevliliği kadrolarına atanması konusunda mülakat sınavı yapılması uygulaması
sürdürülmüştür. Mülakat sınavlannda Enstitüye bağlı anabilim dallarının öğretim üyeleri tamamen
devre dışı bırakılmış, Müdür ve yardımcıları her anabilim dalındaki öğrencileri» sınavlanni yaparak
istedikleri öğrencilere ait mülakat sınavı notlarını yüksek tutarak diğer alanlardaki basanlarını geri
plana itmişlerdir. Sosyal Bilimler Enstitüsü gibi çok sayıda anabilim dalı bulunan bir alanda
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mülakat sınavlannm Enstitü idarecileri tarafından yapılması ve adaylara verilen mülakat notlarının
kadrolara atamada tek seçici ölçüt halini alması, burada istenilen kişilerin atanması için uygulanan
bir araç olduğunu göstermektedir.

2004 yılı Araştırma Görevlisi Atamaları
Sosyal Bilimler Enstitüsünün 01.11.2000 tarih ve 765 sayılı yazısı ile araştırma görevliliğine

müracaat edecek adaylar için LES puanı için 50 ve üzeri, Lisans not ortalaması için 2.5 (4 lü
sistem) veya 60 (100 lü sistem), Yabancı dil için OYDEM basan veya KPDS 50 şartı aranması
istendiği 2000 yılına ait işlemlerde de açıklanmış, bu kurallara uyulmadığı da gerekçe gösterilerek
yapılan atama teklifleri iptal edilmişti. Ancak 20004 yılında Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalında araştırma görevlisi kadrosuna atanmak için müracaat eden Canan Odabaş'ın LES
sınav notu 47.171 iken müracaatı kabul edilmiş, mülakat sınavından da 100 verilerek 67.1979
puan ile araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır Böylece enstitü kendi koyduğu kurallan
kendisi bozmuş, keyfilik içinde hareket etmiştir.Bu mülakat sınavında Enstitü müdürlüğünü
üstlenen Prof. Dr. Ertuğrul Bayraktarkatal, Rektör yardımcılığı görevini de sürdürmektedir. Bu
dönemde de enstitü idarecilerinin kendilerini jüri üyesi ilan etmeleri devam etmiştir.

«unun Bulunduğu Anablllrn Dalı

Prof.Or.Mustafa ÇC
EJitim Fakülte*. Güzel Sanatlar EJiömi Bölümü

Eflttlm FatûllOT. Yabana DBer Eflltırt Bdûmû Bajtamı

imcisi) Eğitim Fakültesi Yabana Oitef Eğitimi Bölümü

2005 yılı Araştırma Görevlisi Atamaları
Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalına müracaat eden 3 adaydan birisine 80 mülakat notu

verilirken, birisine 30, diğerine ise sadece 5 puan verilerek istenilen adaym başarılı olması
sağlanmıştır. Bu adaylara genel sonuçlar aşağıdadır.

Fatma A.
Sağlam
M.Fatih Yılmaz
Adı Soyadı

Cafer Özdcmir

YLisans

YLisans
Aşama

Doktora

62.299

56.403
LES

54.325

37.3794

33.8418
%60

32.595

83.25

64.68
Lisans

73.4275

16.650

12.936
%20

14.6855

95

52
YDil

64

19.0

10.4
%20

12.8

05

30
Mülakat

90

1.0

6.0
%20

18.0

74.6295

63.1778
Ara
Toplam
76.0805

-

5
Ek
Puan

5

74.6295

68.1778
Sonuç

81.0805
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MOLAKAT
AnaMIm A * ı

Adı. * * « t :

Cafer öıA.m'.r
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ffO
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J. 0y<
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s-

amkau & 2 O •

<(.

Jürinin yaptığı değerlendirme her bakımdan müracaat edenler arasında en başarılı aday olan
(LES, Lisans ortalaması ve Yabancı dil) Fatma Aslı Sağlam'm başarısız obuası için elden gelen
yapılmıştır. Jüride bulunan Anabilim Dalı hukuka aykın olarak Türk Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkanlığını ubdesine almış Fizik Anabilim Dalı Sğretim üyesi olan Dekan tsmet
Şenel, Yabancı Diller anabilim dalı Sğretim üyesi ve enstitü müdür yardımcısı Y.Doç.Dr.
Zerrin Eren ile Anabilim dalının en kıdemsiz Sğretim üyesi Y.Doç.Dr. Salih Demirbilek bu
öğrenciye mülakat notu olarak sadece S vermişler ve başarısız hale getirmişlerdir? Bu
anabilim dalında üç profesör ve 2 doçent varken Dekanın bölüm başkanlığım yürütmesi de yargı
kararlarına aykırıdır. Bu anabilim dalında başarılı öğrencinin bu sınavda adeta cezalandırmaya
dönüştürülerek, istenilen adayın önü açılmış ve Cafer Özdemir araştırma görevlisi olarak atanmıştır.
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Sonuç :
Lisansüstü Öğretim Enstitülerinin lisansüstü öğrenim öğrencisi ve Araştırma görevlisi

seçiminde tam bir keyfilik yaşandığı açık olarak görülmektedir.
Seçici kuruUann akademik hayatın ilkelerine uygun olarak oluşturulmadığı, bilimsel kalite

ve liyakat ölçülerinin ihlal edildiği, uzmanlık alanı dışından oluşturulan seçici kurulların keyfi
tasarruflarına zemin oluşturan bir idari çerçeve oluşturulduğu, son dönemde keyfiliği sınırlamaya
dönük bir düzenleme yapıldığı, ancak uygulamada keyfiliğin çeşitli yöntemlerle sürdürüldüğü
anlaşılmaktadır.

Yapılan işlemler arasında resmi evrakta sahtecilik fiilleri bulunduğu tesbit edilmektedir.
Raporun ilgili kısımlarında belirtilen sahtecilik eylemleri ile ilgili olarak adli soruşturma yapacak
mercilere raporun gönderilmesi gerekir.
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XXI. SSK BİLDİRİMLERİ VE İDARİ PARA CEZALARI

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görev yapan işçiler ile ilgili bildirimlerin zamanında veya
usulüne uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle, kurum aleyhine idari para cezaları
düzenlendiği tesbit edilmiş, ancak bu para cezalarının hangi kaynak ile ödendiği konusunda ayrıntılı
bilgi edinilememiştir. Tüzel kişilerin ceza ehliyetinin yokluğu, para cezası niteliğinde uygulanan
cezaların, tüzel kişiler adına işlem tesis etme yetkisi ve görevi olan kimselerin mevzuata aykırı
eylemlerinden doğabileceği dikkate alındığında, tüzel kişilere yönelik uygulanan cezaların, tüzel
kişinin kaynaklan ile karşılanması durumunda, işlemi yapmaya ve işlemin yapıldığını denetlemekle
görevli, yani kusurlu personele rücu edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Diğer yandan 2005 yılı Temmuz Ayı başında yapılan OMUSUVAM temizlik ihalesi ile
ilgili sözleşmenin ay sonuna doğru imzalandığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından müteahhit
firmaya, geçmişe dönük olarak işçi ücretlerinin ödenmesi hususunda işlemlerin ikmali için teklifte
bulunulduğu halde müteahhit firmanın bu teklifi kabul etmemesi nedeniyle ödemelerin
yapılamadığı, Üniversitenin temizlik ihalesi kapsamında çalıştırdığı işçilerin kesintisiz bir şekilde
hizmetlerine devam ettikleri halde, çalıştıkları döneme ilişkin ücretlerinin bir bölümünün yasal
işleler ikmal edilmediği için alamadıkları iddia edilmiştir.

Bu iddialardan, üniversitenin temizlik ihalesi kapsamında çalışan işçilerin Temmuz ayı ile
ilgili çalışmaları olduğu halde, sigorta bildirimlerinin yapılmamış olabileceği intibaı da
uyanmaktadır. Benzer bir durum 2005 yılı Ağustos ayı ile ilgili de söz konusudur. 2005 yılı temmuz
ve Ağustos aylarında kesintisiz çalıştığı iddia edilen işçiler ile ilgili bildirimlerin zamanında ve
gereği gibi yapılıp yapılmadığının tesbiti, yapılmadı ise gerekli işlemlerin yapılması için raporun bir
örneğinin ilgili denetim birimine gönderilmesinin

SSK tarafından düzenlene idari para cezalarının hangi kaynaktan ödendiği tam olarak tesbit
edilememiştir. Ancak bu ödemelerin kamu kaynaklan ile yapılmış ise kusurlu personeli rücu edilip
edilmediğinin belirlenmesi açısından bu konudaki raporun bir örneğinin Maliye Bakanlığı ve
Sayıştay Başkanlığına gönderilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.
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İŞYERİ SİCİL NO

3.8520.01.01.OO42653.055.01.79

2.6121.01.01.0044197.055.01.71

3.8271.01.01.0044539.055.01.25

1.8210.01.01.1040915.055.01.17

1.8210.01.01.1041873.055.01.05

İŞYERİ ADI/UNVANİ

19 MAYIS
UNV.SAGX0L.SPOR

DAİRE BASK.

19 MAYIS
ÜNV.BtLlM

ARŞT.GELŞ.DERNEÖ

19 MAYIS ONV.
REKTÖRLÜĞÜ

ÇEVRE
DÜZENLEMESİ

19 MAYIS
ÜNV.EÖİTtMFAK.

19 MAYIS
ÜNV.SAĞLIK

YÜK.OKULUMÜD.

İPC OLDUĞU YIL/AY-
NEDENİ

2003/6-7-8-9 Aylık Bildirge
2003/2 Dönem bordro
2003/11 Sigortalı işe giriş
2004/1 Aylık bildirge
2004/1 Sigortalı işe giriş
2002/3 Ek aylık Bildirge
2001/10
2004/5
2004/10 Sigortalı işe giriş
2003/9-10-11-12 Aylık Bild.
2003/3 Ek dönem bordro
2004/2 Dönem Bordro

2003/08 Ek aylık Bildirgesi
2009/09
2003/03 Ek dönem bordrosu
2004/03 sigortalı 15e giriş

YTL
MİKTARI

5.508,00
918,00

3.366,00
1.269,00

444,15
27,75
20,99

1.332,45
444,15

4.374,00
38,25

1.269,00

38,25
38,25
52,88

423,00

ÖDENİP
ÖDENMEDİĞİ

İcradan Tahsil
İcradan Tahsil
İcradan Tahsil
icradan Tahsil

28.092004
22.10.2004
22.10.2004
27.12.2004
28.01.2005

İcradan Tahsil
İcradan Tahsil
İcradan Tahsil

15.12.2003
15.12.2003
22.04.2004
29.06.2004

YTL
GZAM

MI
254,29
119,21
397,07
190,69
44,45

2,78
2,99

44,45

55,00

İPC TEBLİĞ TARİH/SAYI

09.02.2004-95034/35/36/37
09.02.2004-95030
30.04.200440208
11.08.2004-68783
31.08.2O04-73013
17.09.2004-79327
17.09.2004-77328
26.11.2004-100458
24.12.2004-109762
09.02.2004-95031
09.02.2004-95032
09.02.2004-95032

05.02.2004-87022
05.02.2004-87023
25.03.2004-27224
05.05.2004-41512
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2.8210.01.01.1042286.055.0130

1.8210.01.01.1042754.055.01.13

3.82IO.O1.01.1O45582.O55.O1.28

1.8210.01.01.1046296.055.01.63

3.0101.01.01.0025013.055.01.93

3.0101.01.01.0048297.055.01.97

3.8592.0İ.01.104295I.055.01.16

19 MAYİS
ÜKV.SAÖLIK

MESLEK YÜKSEK
OKULU

19 MAYIS UNV. TIP
FAKÜLTESİ

19 MAYIS ÜNV.
FEN-EDEBİYAT

FAKÜLTESl

19 MAYIS
ÜNV.YABANCIDtL

UYGULAMA
ARAŞTIRMASI

19 MAYIS ÜNV.
REKTÖRLÜĞÜ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

19 MAYIS ÜNV.
REKTÖRLÜĞÜ

ZtRAAT FAKÜLTESİ
DÖNER SERMAYE

19 MAYIS ÜNV.
YAŞARDOĞU
BED.EÖT.FAK

MUHTELİF

2005/06 Ek ayhk Bildirgesi

2003/12 Sigortalı ip girijtcn
2003/03 Ei aylık Bildirge

20.169^9

61,09

306,00
52,88

18.11.2005

20.12^004
İCRADA

6,65

62,55

07.10^005-94035

07.05.2(XM-42529
19.03.2004-25091
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1.8210.01.01.1040957.055.01.29

2.8520.01.01.1002010.055.01.09

2.8520.01.01.0004189.055.01.54

3.8592.01.01.1005864.055.01.80

2.8510.01.01.10O8806.055.01.15

2.8320.01.01.1009174.055.01.92

2.8592.01.01.1012071.055.01.79

19 MAYİS ONV.
MÜHENDİSLİK FAK

19 MAYIS ÜNV.
VAKFI

19 MAYIS ONV.
VAKFI İKTİSADİ

İŞLETMESİ

19 MAYIS ON.
SAĞLIK. UYG. VE

ARŞ. MERKEZİ

19 MAYIS ONV.
VAKSI SAĞLIK

MALZ. İKTİSADI
İŞLET.

19 MAYİS ONV.
SOSYAL TES. VE

LOK.İŞLT.

19 MAYIS ÜNV.
VAKFİ

TEMZ.1KTİSADİ
İŞLT.

2004/01 Dönem bordro

2001/01
2000/04
2004/02
2003/02
2003/10
2004/08

2003/01 Sigortalı işe giriş

84,60

219,60
219,60

52.87
38,25
38,25
55,52

306,00

03.11.2004

O8.OS.2OO5

İCRADA

8,70

54,98

07.10.200445908

02.09.2004-73722
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2.7I30.01.O1.1016337.O55.01.77

2.8520.01.01.1016338.055.01.78

2.8520.01.01.1016339.055.01.79

2.8520.01.01.10163 4O.055.0l.8O

2.6121.01.01.1016341.055.01.81

2.6121.01.01.1016342.055.01.82

18221.01.01.1032235.055.01.67

19 MAYİS ÜNV.
VAKFI SOSYAL

TESS.

19 MAYIS ÛNV.
VAKFİ ZİRAAT FAK.

KAFETERYA tŞLT.

19 MAYİS ÜNV.
VAKFI SOSYAL

TESS. İŞLT.

19 MAYIS ÜNV.
VAKFI SOSYAL

TESS. İŞLT

19 MAYIS ÜNV.
VAKFI SOSYAL

TESS. tŞLT

19 MAYİS ÜNV.
VAKFİ SOSYAL

TESS. İŞLT

19 MAYİS ÜNV.
VAKFİ SAĞLIK

HİZM.

2004/07 Aylık bildirge

2000/10 Sigortalı işe giriş

55.52

118,80 31.01.2004

09.08.2005-75983

22.02.2001-18302

I
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1.8530.01.01.1038541.055.01.67

1.821O.0I.OI.104O954.055.01.56

19 MAYIS ONV.
SAMSUN MESLEK
YÜKSEKOKULU

19 MAYİS ÜNV.
MESLEK YÜKSEK

OKULU

2003/09 Ek aylık Bildirge 38,25 19.01.2004 23.12.2003-95011

19 MAYIS ÜNV. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ; bağlı birimlerin Temizlik hizmetleri işyerinde çalışmakta olan 1.000 isçinin
Temmuz/2005 ayı sigorta Primi Kurumumuza yaünlmamışnr. Bu işyerinde işçilerin bu ayda çalıştığı hizmetlerin yürütüldüğü halde çalışan kişilerin
bildirilmediği.primlerinin yatırılmadığı tespit edildiğinden durum teftiş Kurulumuza intikal ettirilmiş, işverenin kim olduğu Teftiş kurulumuzun tahkiki neticesi
sonucunda tespit edildiğinde gerekli işlemler yapılacaktır.

Bu işyerinde çalışan işçilere, çalıştıkları halde hiçbir ücret Ödemesi yapılmadığı kurumumuza yapılan şifai şikayetlerden Öğrenilmiştir.

-4
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T.C
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta İşleri Genel Müdürlfljjü Ofdu Sigorta Ü MttdflrlOfiO

SAYI : B.13.2.SSK.4.S2.01.00VIII-01.01.003943S.052.01V29
KONU: Gecikme ZamımHk.

14.12.05*058804

T.C
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

Ondoluu Mayu ÜniveniteuVnde Keyfi YSietim
Kama KaynakUmun Amaç Dışı Kullanımı ve Kadrolaşma İddialarının

Araştırılarak aimnM« Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Knndan
Methi Anıfanna KomUyonu

(10/251)
ANKARA

İlgi: 06.12J005 Tarih A.ul.l.GEÇ.(10/251) /1S7 saydı yazınız.
AJ1Ş

Müdürlüğümüzde 3J210JU1.0039436.052.01/29 sicil sayılı dosyada 19 Mayıs Üniversitesi
adına istem gören Ordn Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu işyerinin 01.01.2000 tarihinden
13.12J005 tarihine kadar, Prim, İssizlik Primi£ğftme Katkı Payı, Ö H I İşlem Vergisinin 506 sayılı
Kanunda belirtilen sûrede Ödenmemesinden dolayı tahsil edilen Gecikil» Zammı ve belirtilen döneme
ait, verilmesi gereken aylık Sigorta Prim belgelerini, zamanında verilmemesinden dolayı tahakkuk eden
ve tahsilatı yapılan İdari Par* Cezalarının Üstesi yazımız ekinde sunulmuş olup, işyeri hakkında
Kurumumuz teftişe yetkili elamanlannca inceleme, te i; raporları bulunmamaktadır.

Arz ederiz.

"AN
Sigorta 11 Müdürü

EK: 5

\ \
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T.C
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta İşleri Genel MflduriuftO. Ordu Sigorta İl MCdOrlO&û

01.01JOOO - 13.12000$ DÖNEMİNDE 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜNÜN SÜRESİ DIŞINDA PRİM BELGELERİNİN VERİLMESİNDEN
DOLAYI TAHAKKUK EDEN İDARİ PARA CEZALARINDAN DOLAYI YAPILAN
TAHSİLATI GÖSTERİR LİSTE

AY/YIL:
06/2003
07/2003
08/2008
09/2003
09/2003
10/2003
11/2003
TOPLAM

TAHAKKUK EDEN I.P.C. •
918,00.- YTL.-*
918,00.-YTL.-»
918,00.- YTL.- *
9l*fiO-- YTL.- *
918,00.-YTL.- +
918,0O.-YTL- •

1J49.00.-YTL.-*
: «.777,00.-YTL.-

1.P.C TAHSİLATI :
918.00.-YTL.

918#>.-YTL.-
918.00.-YTL.-
918,00,-YTL.-
918,00.-YTU-
918,00.-YTL.-

1J69.00.-YTL>-
<.777flO.-YTL.-

LP.C.G/ZAM.
1Î3^7.-YTL.-
145^I7.-YTL.
404.18.-YTL.-
36948.-YTL.-

-
I.092£0.-YTL.

Not:
* Aylık Sigorta Prim Belgesinin Suretinde

veribnemetiıuleiL
+ D8rt Aylık DSocm Bordroaııaun Süresinde

verilmemelinden.

Nizamı

KayiUarmuu uygundur.

Adi» KAPTAN
Sigorta İl Mfidttrt

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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T.C
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANUĞI

Sigorta İsleri Genel MOdOrlüğtt Ordu Sigorta Ü MttdflriOğa

01.01.2000 - 13.12.2005 DÖNEMİNDE 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜNDEN ZAMANINDA ÖDENMEYEN İŞSİZLİK PRİMİNDEN
DOLAYI TAHSİL EDİLEN GECİKME ZAMMINI GÖSTERİR LİSTE

AY/YIL:
07/2002
08/2002
09/2002
06/2003
08/2003
09/2003
U/2003
12/2003
01/2004
02/2004

TAHSİL f p t l f N ^ECtKME ZAMMI TUTARI
1,54.- YTL.-

133,33 .-YTL..
156,88.- YTL.-

71,48.-YTL.-
48)22.-YTL.-
50.23.-YTL-
29,97.- YTL.-
82,11.-YTL.-

123,69,-YTL..
125.97.-YTL.-

TOPLAM : 823,42.- YTL.-

Kayitlanmcu aygnndur.

T O R K E L İ Atil» KAPTAN
Yrd. Sigorta ÜMttdflrû

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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T.C
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta İsleri Genel MOdttrHlğtt Ordu Sigorta ti MtldOrlflğtt

01.01.2000 - 13.120005 DÖNEMİNDE 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜNDEN ZAMANINDA ÖDENMEYEN SİGORTA PRİMİNDEN
DOLAYI TAHSİL EDİLEN GECİKME ZAMMINI GÖSTERİR LİSTE

AY/ YIL: TAHSİL EPtl-Eft GEf^KME ZAMMI TUTARI:
07/2002 H50.- YTL.-
08/2002 107,55 .-YTL.-
09/2002 L87M8.-YTL.-
K/2003 228,54.-YTL.-
07/2003 172.53.-YTI*-
08/2003 283,76.-YTL.-
09/3003 34W1.-YTL.-
10/2003 1.179,09.-YTL.-
120003 17233.-YTU-
01/2004 1J88J4.-YTL.-
02O004 1.41I.94.-YTL.-
060004 24J9.-YTL.-
12/2004 19^2.-YTL.-
05/2005 49.O4.-YTL.
TOPLAM : 734^92.- YTL.-

Kayıdannuza uygosdar.

•AN

Sigorta U Madara

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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SOSYML .Sİ60RTALAR

• KURUMU '

AYL.IK SİGORTA^PRİMLER!
BİLDİRGESİ <

LL
i İŞVERENİN 3NVANI ADRESİ

! "ONDOKUZ MAYIS ÜNİVER- SİNOP
i SİNOP SU ÜRÜN.FAK.-SAfi.HİZ.

. iSASLIK KÜLTÜR VE SPOR DAtRE
: ̂ BAŞKANLIĞI . !

:; 15 HAZIHIB -14 m m 2003

. . ' DÜBÜM SOBff

İş KOLUNUN TEHLİKE SINIFI
TEHLİKE DERECESİ :
Üst t ] Alt t ]

[A ]

Normal [X]

İŞYERİ SİCİL NO :
Eski Yeni

M işkolu kodu şube şube Sıra No ti İlse CC
3 1 8520 - 01 - 01 - 0015735 - 057 - 01 - 8J

BİLDİRGENİN MAHİYETİ
'İptal [ ] Ek t ] Asıl [X]

YIL AY
2003 Ot

. : •
 :

 Prim : SSK

Önceki Ay : Ay Ay .ödene Matrahı
aydan içinde içinde idinde gün --
devreden giren çalışan tıkan' sayısı LİRA

;: ÇIRAKLAR

î^ K.MES.H.ANA.S.

NORMAL 24.

. •; •'•̂ ' GENEL TOPLAM 24

24
-•?-

24

703

703 9,922,045,000 O

KADINLAR

İZİN KULLANANLAR

223 3.147,645,000 E

F

SİGORTALILARA YAPILAN BRÜT ÖDEMELER TOPLAMI ,000 G

SİGORTA KOLLARI
PRtME ESAS PRÎM : PRİM TUTARI
KAZANÇLAR ORANIt LİRA KR

i, İS kazaları İle »eslek hast.slfl. D-F 9,922,845,000 1.5 140,842,675.0(

>;- Analık sigortası . fe+C 9,«22',845,000 1.0 99,220,450.0c

'.I: Hastalık sigortası B*C

i H< '.alık sigortası (çıraklar)' A

9,922,845,000 11.0 ', 1,091 ,512 ,950.0(

; Malûllük, yaşlılık ve ölün slg. C

!'. • "PRİMLER TOPLAMI

9,922,845,000 20.0 1,904,009,000.OC

3.324,154,0D0.0C

Sigortası '22,845,000 3.0 297,63S,a00.0C

}-.' GENEL TOPLAM

• kiUİUtıtı tırıtlı biİ9İlıri ılıftn n dır.

\ I5VHİEHİI / ARACIHIH ^*-+ >^_ ' / /

UI-HTMI (9NVMI):
JltOHOR V » * USESİ

1

M AYNİOI!
tlduinuı Unfn

' SOKSI «UMSEGCCI SERBEST

2 1 , C 4 0 . O » .00

SlHOnlUCf W 0S«İ.F« Ul-SOTttI (ONVMII)
; : »«Sicil M

tntsi 11.09.03*030283

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 7 5 2 -

T.C.
ONOOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Safilık, KullOr vs Spor Dair» Bs}kanbj| j

Sayt :D.30.2.jODM.U.70.79.0O;691-
Komı:Bildirjj<jla.

SAMSUN

I4-1I/21M3

SOS YAt SİGORTALAR KfJlUJMU
SlCORTÂlLKlûpÇRİLpÖOfE

^\İ7. Sağlık Kdlıür ve Spor Daire ::,Ba^ıqI^uuı bağlı birimlerde ÇCVTV
jİüzcnlcmı;, tetnidik vt. lıianetlcıinde; kurumunuz; |3:8526jpl;.D 1.0015735.057-01 (85) sicil

"no.İu işycrimijîdo çol^tınlan 3ü ̂ Bİ(nıe\wmlik).İ5ÇİytJuj:İ^/^0üSTOS - UJiYLÛL 2(1(13
' dûnem sonu .\}1ık Sigoila Primleri niiairgclcri dOzerUencıtk V^ziniiz ekinde gSmlerilınişlir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.- . . : . .

r. Atreîiî.o v l
Rckl3r a.

Rektör Yrtl.

2 Ad.2W.V09.avi Avl.Sigorla PrimleriBild.j'•'.' . « o » * ' * * î ° ° î . ' ' » . ^ « L )

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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.• .VGORTALÂR1 |

.VERENr{4<TW7HftI ADRESİ

DOKUZ f^AYIS ÜNJtVEP- SİNOP
NOP SU ORÜN\FAK.-SAG.HİZ.

ıGUK KÜLTÜR VE SPpR DAİRE
•SKANLISI

15 TEMMUZ - 1 4 AĞUSTOS

1 5 KOLUNUN TEHtİKE V İ
TEHLİKE DERECESİ-,:''::-!' •':; "i
O s t [ ] ' ':.: "•,-i:::Ait XI {..

[A. 3:T

N o r m a l [ X ] ••.'

Î S Y E R İ S İ C İ L NO:. s-Ş-, ;•:.•• .;. . ; . .-. ..:
:Eski Yeni :; ;:

M İşkolu kodu Şubo 5ube Sıra No 11 İlçe ÇİT
3 - 8520 - ::Pi:^pi;- 0015735 - 057 - 01 - S5|

BİLDİRGENİN. MAHtYJETt' -i- î - ^ — ^ H — ^ ^ ^ * — < <
İptal. [••]': •: .Ekit.]!;;7"Asii;;{x]^ • <^2O03. 07^

OpceSi Ay Ay
aydan İçinde- içinde _,_..._T , IT_,,
devreden giren çalışan* <çıkani ; i'şaVİsı LİRA

RAKLAR • ! ' r.îı/'ÜKjİ;: •'-. ' ;._

•.K.MES.H.ANA.Ş. ; . ,.•;.••, » Oı'.OI-;r. ı: (•ÖİliUtîH f • ' '•

"'GENEL TOPLAM |
! !

,?. = .-,..,U2.3J Ş-^£j:r!ii^M
o
i-- ;.-.i6.

(
'412.ı560 ıPOO.C.

llv.iî- "ii-lîtkc- İSİ >iH^*|fcv 'i^
20
*
 6 > 4 1 2

 .560,000 (>••

r-.r-.PINLAR 1,374,120,000 E

T"İN KULLANANLAR

GORTALILARA YAPILAN BRÜT ÖDEMELER" TOPLAMI- :;cr'-İ t i ^ oî-'lV. '•'• 4 ,408 ,200,000 ,G

:GORTA KOLLARı
••' i""', " P R İ M E Ç E S A S 1 '|PR|M; • PRİM TUTARİ

"-'i~ıR;.J:;.;;iORftNJV ",.-..: LİRA. ,KR.:

; kazaları ile meslek hast.sig. o-Ff.. . 6,4l2ı,(,
i560,Ö0gi.;:..;ilİ.S ...'.',, 96,183,400.00

— — — —-:""•-—-•r---- ""r..- f~."î *".Trr"~"—Xr' • ~~~ ~""~~~—*— • .
ıalık sigortası !. . ; ' B+C: ı : ;6,41'2;^6p,pbp,v,';.l.p ; ; 64,125,600.00

sigortası B+C 6,412;,560 ,'000; 705,381,600.00:

.00:st/ ık sigortası .(çıraklar )

ılüliük, yaşlılık Ve ölüm s i s . C ' ' 6I4İ2^,'5&O,'O0OJ: İp-.O- 1,282,512,000.00 '!

,• " P R İ M L E R T O P L A M I ' " C " " ! ? • -'":. :r r / ? 1 " ^ - ]''}•'[' .' 2,148,240,000.00-;!

:sizlik Sigortasi'j

GENEL TOPLAM

6 , 4 1 2 . 5 6 . 0 , 0 0 0 ; ' 3 . C 192,380ve0p.pp :;.;:

2,340,53«,«0Ö.pp ; ' ''i

bîldirjîd» Urnlı bilgilırt dcft.tr vı <UrıgıJı bıljilıtl»'«««(«cldağanâ'berin'yi'kibiırMırli''" / /»

ItVÜtl MAÇIMIN

«.(tötoıOi /YAŞÜNı» AT
•t M ı . u/t "'!"••:• i f •! " ' '!: * "1 . "

-SOTMI (OHVUI): M i m i IHTI S tJHtVK- StHOPSIHOP SV OAOH.FAK

aSBassâaısiBiJssâsssaihBftssi
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T.C. .
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGT
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AMASYA SİGORTA İL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI:B.13.2.SSK.4.05.01.00/
VIH-1/13552.05/AY ^ . . . v , . . . , y ...,,„„

KONU:İdari Para Cezasının Ödenmesi <j3edin ByLUr»'; '/kj^»unSıutas
T.C.

.ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ •
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR . . »

DAİRE BAŞKANLIĞI . 32408*26.12.2003
.SAMSUN

13552.05 Sicil sayılı işyerinizden dolayı aşağıda { 3-a-c).
Maddede belirtilen yükümlülüğü yerine getirmemiş olmanız nedeni ile adınıza
...1J46.400.000 Tl. tutarında İdari Para Cezası uygulanmıştır.

Söz konusu para cezasının bu tebligatın alındığı tarihten itibaren 15 gün
içerisinde Müdürlüğümüz veznesine veya aşağıda belirtilen banka şubelerine ödenmesi
gerekmektedir.Para cezalarının yasal verilme nedenleri miktarlarının hesaplanması, itiraz
mercii vs diğer bilgiler arka sahifededir.

Ödemenin bankaya yapılması halinde Müdürlüğümüze yazılı olarak bildirilmesi
gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.
A.Nak/DOÖAN

j İl Müdür
, ^ _ _ _ , yardımcısı

İdari Para Cezalarının Verilmesini Gerektiren 1
1-.../.../ Tarihinden itibaren sigortalı çalıştırmaya başlamış.olmamıza rağmen işyeri
bildirgesinin 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8. maddesî'ni/leğiştiren 4958 sayılı
kanunun 26. maddesi gereği anılan bildirgeyi en geç sigortalı ça/ışprffmaya başlandığı tarihte
Kuruma verilmesi veya iadeli taahhütlü olarak gönderilmes^gerekirken bu süre içerisinde
verilmediğinde,
2- Sigortalı işe giriş bildirgesinin 506 sayılı kanunun 9. maddesini değiştiren 4447 sayılı
kanunun 2. maddesi gereği işe başlamadan önce, anılan sigortalı işe giriş bildirgesinin
Kuruma intikal ettirilmemesinden,
3- Sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı kanunun 79. maddesinin 1.fıkrası ve
S.S.Lyönetmeliğinin 16.17.ve 20. maddeleri uyannca işverenler çalıştırdıktan sigortalılarla
ilgili aşağıda belirtilen belgeleri düzenlemekle yükümlü olduklarından düzenlemeyenlere,

a-) 15.9-14.9.2003... aylarına ilişkin asıl/ek sigorta primleri aylık bildirgelerinin,
b-) aylarına ilişkin asıl/ek aylık sosyal güvenlik destek primi

bordrosunu,
c-) 2003-2 Dönemine ilişkin asıl/ek dört aylık sigorta primleri bordrolarının anılan

kanun ve kanuna ilişkin yönetmelikte açıklandığı şekilde yasal suresi içinde kuruma
verilmemesi,

d-) dönemine ilişkin 4 aylık sigorta primleri bordrosunu,
e-) aylarına ilişkin aylık sosyal güvenlik destek primi bordrosunun

aynı kanunun 79. maddesi ile sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinin 17 ve 20. maddelerinde
belirtilen sûre içinde işyerine aşılmaması,
4- a-) İşyerinize ait defter ve belgelerin 15 günlük yasal süre içerisinde ibraz edilmemesi

b-) İbraz edilen işyerinize ait defter ve belgelerin sosyal sigorta işlemleri yönetmeliğinin 21
ve 23. maddelerine uygun olarak düzenlenmemesi.

BANKA ŞUBESİNİN ADI: HESAP NUMARASI:
Ziraat Bankası Amasya Şubesi 343186
İş Bankası Amasya Şubesi
Vakıflar Bankası Amasya Şubesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
AMASYA SİGORTA İL MÜDÜRLOÖO

Karar Tarihi
Karar No
itirazın Yapıldığı Tarih
İtiraz Edenin Adı Soyadı
İşyerinin Unvanı
İşyerinin Sicil Numarası
Tebliğ Olunan İ.P.C.Tutan
iliraz Olunan İ.P.C.Tutan
İ.P.C.'ye Konu Belge

KOMİSYON KARARI

: 8.4.1003

: 29.3.2004
: T.C. Ondoknz Mayıs Onlv^aglık Kullür re Spor Daireli Bskl.
: T.C. Ondoluu Mayıs Oulv.Saglık Kültür ve Spor Dairesi Bıkl.
: 3-85J0.01.01.00135524H>S.01.61
: 423.000.000 TL
: 423.000.000 TL
: Sigorlah İse giril bOd^ee verilmesinden

İTİRAZIN KONUSU: Müdürlüğümüzde, I3S52.05.0I.fil sicU sayılı dosyada işveren
T.C. Ondokuz M a y a Oatv. SagLKült. ve Spor DairJBfkL adına işlem görmekle olan Amasyaadresindc
kurulu işyerinden dolayı 5 J .2004 tarihinden itibaren siyortalı
ral'TBrmılY» ' - • ' • " İ T " " » ™ " isyeri bildirgesinin 506 Sayılı So.ıv»! Siynnal.r Kanunun «.Maddesini değiştiren
495» Savıl- H r mm t f T 2g.nci madjfni j^e o.rnaddesim değiştiren 4447 sayılı kanunun 2JICI maddeleri «ereği ise
•̂ •aristtnflflm {frfifîff İ^vorınin tescili ile IIKÎII İsycrİ bİl̂ JİrRcy*̂ * JiatOTtil ılflln iiw ftlındlftlPi B r̂̂ tcriir flİfcprtıılı tsc ciris

riid k d ii YVIİ fllfrs' icerisind»; KlIT'TlIT yermemek vsda iadeli laahhflıla olaralc posuva verilmemesi nedeniyle
506 Sayılı Kanunun 3910 Sayılı Yasa ile değiştirilen 140. maddesi uyanoca işyerine 4Z3.0OO.O00 TL
tutarında l.P.C.tahakkuk ettirilmiştir.

İşverenin yasal suresi içerisinde dilekçe ile iJP.Cna iüraz etmesi nedeniyle toplanan Müdürlüğümüz itiraz
komisyonu iliraz doğrultusunda yaptığı inceleme sonucunda asajtda belirtilen şekilde işlem yapılınasuıa karar
aünmısur.

KARAR: 29.03.2004 Urlo.1719 sayılı işveren dUekceslndeJVIurat Devek « d u a dRzralenen sigortalı
İse giriş bildirgesinde ise giril tarihinin «8.03.2004 olması gerekirken sehven 05.03.2004 olarak yazüdıgjjse
giriş tarihinin OS.03.2004 olarak düzeltilmeli talep «Ulmissede.adı geçen sigortalıya ait ise glris
bUdlrgeslndekl İse başlama tarihi 05.03.2004 yazılarak 05.03.2004 tarto,I2402 sayı Ue MOdüriügBmttze İntikal
etürllıııistlr3u nedenle İşveren itirazının yasal dayanaktan yoksan olman nedeniyle reddine.uygutaaan
İ J.Cezasuıın taadikine Komisyonumuzca karar verilmiştir.

C ^ i r i BULUT vy.
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T.C.
.«UOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Saflık, Kültür va Spoı Daire Başkanlığı

Sayı:B.30.02.ODM.0.70.79.00/690
Konu: Para cezası tık.

SAMSUN
05.05.2004

İOSYAL SİGORTALAR KURUMU
RTA İL M O D Ü R L O Ğ O

AMASYA

İlgi: 13.04.2004 Tarih 09889 Sayılı Yazınız

Tarafimiza gönderilen 13.04.2004 tarih itibariyle İPC sı T.C Ziraat
bankası 343186 nolu hesabına Amasya şubesine yatırılmış olup banka dekontu yazımız
ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

EK: 1. Adet Banka Dekontu

Mehmet ÇELİK .
Daire Başkan V. J

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)
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XXn. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

VAKFI (OMÜ VAKFI) ARASINDAKİ MEVZUATA AYKIRI İLİŞKİLER

Kamu kaynaklarının kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren vakıflara
doğrudan veya dolaylı olarak aktarılmasının önlenmesi amacıyla 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun 29.01.2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce de kamu kaynaklarının kamu kurum ve
kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren vakıflara aktarılmasının önlenmesi amacıyla Başbakanlık,
Yükseköğretim Kurumu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

5072 sayılı Kanun ile bu Kanun yürürlüğe girmesinden önce yapılan idari düzenlemelerin
kamu kaynağı aktarımını farklı müeyyidelere bağlamış olması sebebiyle Ondokuz Mayıs
Üniversitesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı arasındaki ilişkilerin bu ayrıma paralel
olarak ele alınması gerekmektedir.

1. 5072 sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile
OMÜ Vakfı Arasındaki ilişkiler

1.1. 5072 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Önceki İdari Düzenlemeler

1.1.1. Vakıflar Genel Müdürlüğü Tebliğleri

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren vakıflara kamu kaynağı
aktarılmasının engellenmesi amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış iki adet
Tebliğ bulunmaktadır.

1.1.1.1. 21.09.1997 Tarih ve 23177 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Türk Medeni
Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğ

Söz konusu Tebliğde; bundan böyle kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar,
mahalli idareler ile üniversiteler bünyesinde kurulan vakıfların bu kurum ve kuruluşlar ile
üniversitelerin ismini alamayacakları, daha önce kurulmuş vakıfların kurulduğu kurum ve kuruluş,
mahalli idare, meslek odası, sendikalar ile üniversitelerden veya söz konusu kurum ve kuruluşların
verdiği hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir
bağış ve yardım alamayacakları, menfaat sağlayamayacakları, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli
idareler, meslek odaları, sendikalar ile üniversitelerin bünyelerinde kurulan vakıflara, yaptığı
hizmetler için herhangi bir mal veya para aktaramayacakları belirtilmiştir.

1.1.1.2. 21.01.1998 Tarih ve 23237 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Türk Medeni
Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğde; kamu kurum ve kuruluşu, sendika, meslek odası, mahalli idare ve üniversite
mensubu olup da vakıf organlarından birinde görev alanlara vakıf için yaptıkları belgeye dayanan
masraf ve yolluk dışında hiçbir ödeme yapılamayacağı; kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları,
sendikalar, mahalli idareler ve üniversitelerin mevzuatla kendilerine görev olarak verilen hizmetleri
bünyelerinde kurulu vakıflara yaptıramayacakları ve hizmetlerinden dolayı vakıflara mal ve para
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aktaramayacaklan, ilansız ve ihalesiz gayrimenkul alım ve satım işlemi yapamayacakları ve vakıf
üyeleri dışında da herhangi bir kamu görevlisinin vakıf hizmetlerinde çalıştıramayacağı
öngörülmüştür.

1.1.2. Başbakanlık Genelgeleri

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde faaliyet gösteren dernek ve vakıflara kamu
kaynaklarının aktarılmasının önlenmesi amacıyla Başbakanlık tarafından iki adet Genelge
yayımlanmıştır.

1.1.2.1.26.10.1998 Tarih ve 1998/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Söz konusu Genelgede özetle; yukarıda belirtilen Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel
Tebliğlerinde yer alan hükümlere rağmen, kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek odalarının,
sendika, mahalli idare ve Üniversitelerin halen kendi görev alanlarına giren hizmetleri;
vatandaşların haklı şikayetlerine sebep olacak şekilde bünyelerinde kurulan vakıflar aracılığıyla,
adeta zorunlu bağış, yardım karşılığında verdikleri ve Tebliğlerdeki diğer hükümlere uymadıkları,
bu nedenle; sözü edilen Tebliğlerdeki hükümlere, ilgili vakıf yöneticileri tarafından eksiksiz riayet
edilmesi, aksine davranıİması halinde Türk Medeni Kanunu hükümlerine dayanılarak yürürlüğe
konulmuş bulunan Tüzük hükümleri gereğince yöneticiler hakkında yasal işlem yapılacağı
hususunun bilinmesi gerektiği ifade edilmiş ve ilgili kurum ve kuruluşların bu konuda gerekli
dikkat ve hassasiyeti göstermeleri istenmiştir.

1.1.2.2.23.07.2003 Tarih ve 2003/39 Sayıü Başbakanlık Genelgesi

Söz konusu Genelgede; kamu kurum ve kuruluşlarının menkul ve gayrimenkul
varlıklarından vakıf, dernek ve sandık gibi kuruluşların doğrudan veya dolaylı yoldan
faydalanmasına izin verilmemesi gerektiği belirtilmiş ve buralarda kamu personeli
çalıştırılmayacağı ifade edilmiştir.

1.13. YÖK Yürütme Kurulu Kararı

93.46.2327 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararında yukarıdaki
düzenlemelerin aksine somut örnekler verilerek kamu kaynaklarının üniversite bünyesinde
kurulmuş olan vakıflara aktarılması hususuna değinilmiş ve bunun önlenmesi istenmiştir.

Söz konusu Kararda;

a. Üniversitelere ait kamu binaları, arsaları, sosyal ve başka amaçlı tesisler, restoran, kantin
ve kafeteryalar gibi yerlerin, çeşitli şekillerde kısmen veya bütünüyle vakıflara tahsis ve devir
edilmemesi, bu yerlerden işletilmek üzere işleticilere verilmesi zaruri görülenlerin ise vakıflar veya
başka ilgi gösterenlere eşit şartlarda ve Devlet thale Kanununa uygun olarak ihalesinin yapılması,
bu yerlerin ısıtma, aydınlatma, telefon, su ve benzeri genel giderlerinin üniversitelerce değil,
işletme hakkını alan ya da yeri kiralamış olan kişi veya kuruluşlarca ödenmesi,

b. Vakıfların, öğrencilerden veya üniversite hastanelerine gelen hastalardan çeşitli şekillerde
mecbur bırakılarak bağış almalarına imkan verilmemesi,

c. Üniversitelerden vakıflara, kuruluş aşamasında ana malvarlığı olarak ya da kuruluştan
sonra herhangi bir ayni ya da nakdi kaynak aktarımının yapılmaması,
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d. Vakıfların üniversiteye bağışladığı veya kullanım hakkı tanıdığı tıbbi araç ve gereçlerin
kullanımı karşılığı alınacak ücretlerin vakfa değil döner sermayeye gelir kaydedilmesi,

e. Üniversitelerce, üniversite dışından alınacak projelerin üniversite döner sermayesince
usulüne uygun olarak alınmasına ve bu konularda vakıfların aracı olarak kullanılmamasına gereken
hassasiyetin gösterilmesi,

f. Devamlı statüdeki tıp öğretim elemanlarıyla diğer öğretim elemanlarının dışarıda gizli
biçimde serbest meslek icra etmelerinin ya da özel sağlık tesisleri veya özel firmalarda fiilen
çalışmalarının engellenmesi için üniversite yönetimince gereken hassasiyet, ciddiyet ile titizliğin
gösterilmesinin sağlanması,

g. Üniversitede görevli idari personelin, vakıflarda veya bunlara bağlı işletmelerde fiilen
çalışmaları kanunen mümkün olmadığından bunların vakıf ve işletmelerine ait işyerlerinde istihdam
edilmemesine gereken hassasiyetin gösterilmesi

istenmiştir.

1.2.Yapılan Tespitler ve Değerlendirme

5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bazı taşınmazlarının OMÜ Vakfının
iktisadi işletmelerine kiralandığı, ayrıca Üniversite personelinin maaşlarının ödenmesi ve öğrenci
harçlarının tahsil edilmesi için Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Samsun Şubesi ile Üniversite
arasında akdedilen protokol hükümleri karşılığında OMÜ Vakfına 800.000.-YTL. tutarında para
aktarıldığı görülmüştür.

1.2.1. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Mülkiyetinde Bulunan Bazı Taşınmazlarının
OMÜ Vakfının İktisadi işletmelerine Kiralanmasına İlişkin Tespitler

Kurupelit Kampusu Üniversite mülkiyetinde bulunun 14 adet taşınmazın OMÜ Vakfının
iktisadi işletmelerine kiralandığı, bu yerlerden 11 adedinin kira bedellerinin Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Saymanlığına 3 adedinin kira bedellerinin ise Maliye
Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığına yatırıldığı görülmüştür.

1.2.1.1. Kira Bedelleri Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Saymanlığınca Tahsil Edilen
Taşınmaz Kiralamaları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında bulunan kiralama
dosyalan üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusunde bulunan Ziraat Fakültesi öğrenci
kantininin 10 yıllığına kiraya verilmesi işi için 20.12.2000 tarih ve 535 sayılı onay belgesine
istinaden Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin (c) fıkrası
uyarınca ihaleye çıkıldığı, söz konusu yerin tahmini kira bedelinin işe ilişkin şartnamede İdare
tarafından aylık 150.-YTL, yıllık 1.800.-YTL, 10 yıllık 18.000.-YTL olarak tespit edildiği, işin
03.01.2001 ve 05.01.2001 tarihinde iki defa mahalli gazete olan Gürses Gazetesinde ilan edildiği,
ihaleye sadece Ondokoz Mayıs Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri ve Lokaller İktisadi işletmesinin
teklif verdiği ve yapılan pazarlık sonucunda işin 19.01.2001 tarih ve 20 sayılı İhale Komisyonu
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Karan ile aylık 160.-YTL., yıllık 1.920.-YTL., 10 yıllık 19.200.-YTL. bedelle söz konusu
İşletmeye ihale edildiği ve İşletmenin halen bu yeri işlettiği,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsünde bulunan Eğitim Fakültesi öğrenci
kantininin 10 yıllığına kiraya verilmesi işi için 20.12.2000 tarih ve 531 sayılı onay belgesine
istinaden Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin (c) fıkrası
uyarınca ihaleye çıkıldığı, söz konusu yerin tahmini kira bedelinin işe ilişkin şartnamede İdare
tarafından aylık 150.-YTL, yıllık 1.800.-YTL, 10 yıllık 18.000.-YTL olarak tespit edildiği, işin
03.01.2001 ve 05.01.2005 tarihinde iki defa mahalli gazete olan Gürses Gazetesinde ilan edildiği,
ihaleye sadece Ondokoz Mayıs Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri ve Lokaller İktisadi İşletmesinin
teklif verdiği ve yapılan pazarlık sonucunda işin 19.01.2001 tarih ve 21 sayılı İhale Komisyonu
Karan ile aylık 160.-YTL, yıllık 1.920.-YTL., 10 yıllık 19.200.-YTL. bedelle söz konusu
İşletmeye ihale edildiği ve İşletmenin halen bu yeri işlettiği,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusunde bulunan Hastane Poliklinik
Kafeteryasının 10 yıllığına kiraya verilmesi işi için 20.12.2000 tarih ve 540 sayılı onay belgesine
istinaden Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin (c) fıkrası
uyarınca ihaleye çıkıldığı, söz konusu yerin tahmini kira bedelinin işe ilişkin şartnamede İdare
tarafından aylık 200.-YTL, yıllık 2.400.-YTL, 10 yıllık 24.000.-YTL olarak tespit edildiği, işin
03.01.2001 ve 05.01.2005 tarihinde iki defa mahalli gazete olan Gürses Gazetesinde ilan edildiği,
ihaleye sadece Ondokoz Mayıs Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri ve Lokaller İktisadi İşletmesinin
teklif verdiği ve yapılan pazarlık sonucunda işin 18.01.2001 tarih ve 14 sayılı İhale Komisyonu
Kararı ile aylık 225.-YTL, yıllık 2.700.-YTL., 10 yıllık 27.000.-YTL. bedelle söz konusu
İşletmeye ihale edildiği ve İşletmenin halen bu yeri işlettiği,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusunde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi Acil
Servis Kafeteryasının 10 yıllığına kiraya verilmesi işi için 20.12.2000 tarih ve 538 sayılı onay
belgesine istinaden Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin (c)
fıkrası uyarınca ihaleye çıkıldığı, söz konusu yerin tahmini kira bedelinin işe ilişkin şartnamede
İdare tarafından aylık 600.-YTL, yıllık 7.200.-YTL, 10 yıllık 72.000.-YTL olarak tespit edildiği,
işin 03.01.2001 ve 05.01.2005 tarihinde iki defa mahalli gazete olan Gürses Gazetesinde ilan
edildiği, ihaleye sadece Ondokoz Mayıs Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri ve Lokaller İktisadi
İşletmesinin teklif verdiği ve yapılan pazarlık sonucunda işin 18.01.2001 tarih ve 12 sayılı İhale
Komisyonu Karan ile aylık 650.-YTL., yıllık 7.800.-YTL., 10 yıllık 78.000.-YTL. bedelle söz
konusu İşletmeye ihale edildiği ve İşletmenin halen bu yeri işlettiği,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusunde bulunan Tıp Fakültesi Öğretim
Elemanları kantininin 10 yıllığına kiraya verilmesi işi için 20.12.2000 tarih ve 539 sayılı onay
belgesine istinaden Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin (c)
fıkrası uyannca ihaleye çıkıldığı, söz konusu yerin tahmini kira bedelinin işe ilişkin şartnamede
İdare tarafından aylık 50.-YTL, yıllık 600.-YTL, 10 yıllık 6.000.-YTL olarak tespit edildiği, ihaleye
sadece Ondokoz Mayıs Üniversitesi Vakfı Omtel Turistik Tesisler ve Otelcilik İktisadi İşletmesinin
teklif verdiği ve yapılan pazarlık sonucunda işin 18.01.2001 tarih ve 17 sayılı İhale Komisyonu
Karan ile aylık 65.-YTL, yıllık 780.-YTL, 10 yıllık 7.800.-YTL. bedelle söz konusu İşletmeye
ihale edildiği ve İşletmenin halen bu yeri işlettiği,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusunde bulunan Merkez öğrenci kantininin
(fiber büfe, kır kafeterya, gezici kafeterya dahil) 10 yıllığına kiraya verilmesi işi için 20.12.2000
tarih ve 536 sayılı onay belgesine istinaden Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29
uncu maddesinin (c) fıkrası uyannca ihaleye çıkıldığı, söz konusu yerin tahmini kira bedelinin işe
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ilişkin idari şartnamede idare tarafından aylık 200.-YTL, yıllık 2.400.-YTL, 10 yıllık 24.000.-YTL
olarak tespit edildiği, işin 03.01.2001 ve 05.01.2005 tarihinde iki defa mahalli gazete olan Gürses
Gazetesinde ilan edildiği, ihaleye sadece Ondokoz Mayıs Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri ve
Lokaller İktisadi İşletmesinin teklif verdiği ve yapılan pazarlık sonucunda işin 18.01.2001 tarih ve
13 sayılı İhale Komisyonu Karan ile aylık 225.-YTL, yıllık 2.700.-YTL., 10 yıllık 27.000.-YTL.
bedelle söz konusu İşletmeye Şirkete ihale edildiği ve İşletmenin halen bu yeri işlettiği,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusunde bulunan ilahiyat Fakültesi öğrenci
kantininin 10 yıllığına kiraya verilmesi işi için 20.12.2000 tarih ve 532 sayılı onay belgesine
istinaden Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin (c) fıkrası
uyarınca ihaleye çıkıldığı, söz konusu yerin tahmini kira bedelinin işe ilişkin şartnamede idare
tarafından aylık 75.-YTL, yıllık 900.-YTL, 10 yıllık 9.000.-YTL olarak tespit edildiği, ihaleye
sadece Ondokoz Mayıs Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri ve Lokaller iktisadi İşletmesinin teklif
verdiği ve yapılan pazarlık sonucunda işin 18.01.2001 tarih ve 18 sayılı İhale Komisyonu Karan ile
ayhk 80.-YTL., yıllık 960.-YTL, 10 yıllık 9.600.-YTL. bedelle söz konusu İşletmeye ihale edildiği
ve İşletmenin halen bu yeri işlettiği,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusunde bulunan Fen Edebiyat Fakültesi
öğrenci kantininin (malzeme deposu dahil) 10 yıllığına kiraya verilmesi işi için 20.12.2000 tarih ve
537 sayılı onay belgesine istinaden Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu
maddesinin (c) fıkrası uyarınca ihaleye çıkıldığı, söz konusu yerin tahmini kira bedelinin işe ilişkin
şartnamede idare tarafından aylık 300.-YTL, yıllık 3.600.-YTL, 10 yıllık 36.000.-YTL olarak tespit
edildiği, ihaleye sadece Ondokoz Mayıs Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri ve Lokaller İktisadi
İşletmesinin teklif verdiği ve yapılan pazarlık sonucunda işin 19.01.2001 tarih ve 19 sayılı İhale
Komisyonu Karan ile aylık 325.-YTL., yıllık 3.900.-YTL., 10 yıllık 39.000.-YTL. bedelle söz
konusu İşletmeye ihale edildiği ve İşletmenin halen bu yeri işlettiği,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusunde bulunan Tıp Fakültesi öğrenci
kantininin (oyun salonu, büfesi dahil) 10 yıllığına kiraya verilmesi işi için 20.12.2000 tarih ve 533
sayılı onay belgesine istinaden Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu
maddesinin (c) fıkrası uyarınca ihaleye çıkıldığı, söz konusu yerin tahmini kira bedelinin işe ilişkin
şartnmede İdare tarafından aylık 600.-YTL, yıllık 7.200.-YTL, 10 yıllık 72.000.-YTL olarak tespit
edildiği, işin 03.01.2001 ve 05.01.2005 tarihinde iki defa mahalli gazete olan Gürses Gazetesinde
ilan edildiği, ihaleye sadece Ondokoz Mayıs Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri ve Lokaller İktisadi
işletmesinin teklif verdiği ve yapılan pazarlık sonucunda işin 18.01.2001 tarih ve 16 sayılı ihale
Komisyonu Kararı ile aylık 650.-YTL., yıllık 7.800.-YTL., 10 yıllık 78.000.-YTL bedelle söz
konusu İşletmeye ihale edildiği ve İşletmenin halen bu yeri işlettiği,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusunde Turizm ve Otelcilik Merkezi
Tesislerinin 10 yıllığına kiraya verilmesi işi için 20.12.2000 tarih ve 534 sayılı onay belgesine
istinaden Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin (c) fıkrası
uyarınca ihaleye çıkıldığı, söz konusu yerin tahmini kira bedelinin işe ilişkin şartnamede İdare
tarafından aylık 1.500.-YTL, yıllık 18.000.-YTL, 10 yıllık 180.000.-YTL olarak tespit edildiği, işin
03.01.2001 ve 05.01.2005 tarihinde iki defa mahalli gazete olan Gürses Gazetesinde ilan edildiği,
ihaleye sadece Ondokoz Mayıs Üniversitesi Vakfı Omtel Turistik Tesisler ve Otelcilik iktisadi
İşletmesinin teklif verdiği ve yapılan pazarlık sonucunda işin 18.01.2001 tarih ve 15 sayılı İhale
Komisyonu Karan ile aylık 1.600-YTL., yıllık 19.200.-YTL., 10 yıllık 192.000.-YTL. bedelle söz
konusu İşletmeye ihale edildiği ve işletmenin halen bu yeri işlettiği,
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusunde bulunan kapalı otoparkın 10 yıllığına
kiraya verilmesi işi için 19.02.2001 tarih ve 117 sayılı onay belgesine istinaden Döner Sermayeli
Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin (c) fıkrası uyarınca ihaleye çıkıldığı, İdare
tarafından söz konusu yerin tahmini kira bedelinin aylık 500.-YTL, yıllık 6.000.-YTL, 10 yıllık
60.000.-YTL olarak tespit edildiği, işin 28.02.2001 ve 02.03.2001 tarihinde iki defa mahalli gazete
Mücadele Gazetesinde ilan edildiği, ihaleye sadece Ondokoz Mayıs Üniversitesi Vakfı Temizlik ve
Otopark Hizmetleri İktisadi İşletmesinin (OMTARK) teklif verdiği ve yapılan pazarlık sonucunda
işin 12.03.2001 tarih ve 56 sayılı İhale Komisyonu Karan ile aylık 525.-YTL., yıllık 6.300.-YTL,
10 yıllık 63.000.-YTL. bedelle söz konusu İşletmeye ihale edildiği ve İşletmenin halen bu yeri
işlettiği

görülmüştür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 55 inci maddesinde; taşınır ve taşınmaz mal gelirleri
yükseköğretim kurumlarının gelir kaynaklan arasında sayılmıştır.

Söz konusu Kanunun Ek 25 inci maddesinde ise; bu Kanunun 55 inci maddesine göre
yüksek öğretim kurumlan adına tapuda kayıtlı taşınmazların kiralanması, satılması ve işletilmesi
suretiyle elde edilecek gelirler ile Hazine adına kayıtlı olup, yüksek öğretim kurumlanna tahsis
edilmiş taşınmaz mallann üzerinde herhangi bir inşaat yapılmamak ve irtifak hakkı tesisine konu
edilmemek şartıyla eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve işletilmesi suretiyle elde edilecek
gelirlerin tamamının ilgili yüksek öğretim kurumunun her çeşit mal ve hizmet alımlannda ve
sermaye harcamalarında (yüksek öğretim kurumlan adına tapuda kayıtlı taşınmakların satılması
suretiyle elde edilen gelirlerin tamamı sadece sermaye harcamalarında) kullanılmak üzere bir
yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye
Bakanının yetkili olduğu, sermaye giderlerinin, yüı yatinm programı ile ilişkilendirileceği, bu
ödeneklerin yılı içinde harcanmayan kısmının ertesi yılın bütçesine devren gelir ve Ödenek
kaydolunacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükme 2005 yılından önce yıllan katma bütçeli idareler
bütçe kanunlarında da yer verilmiştir.

Diğer taraftan; Yükseköğretim Kurumlannda Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı İle
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Kullanım ve Harcanmasına İlişkin Esas ve Usullerin
"Gelir Bütçesi" başlıklı 10 uncu maddesinde; bütçenin gelir kısmının, cari hizmet maliyetine
öğrenci katkı paylan, öğrenci sosyal tesis ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler, yükseköğretim
kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satışından elde edilen gelirler,
öğrencilerin sağlık giderleri için üniversite ve ileri teknoloji enstitülerinin katma bütçelerinden
aktanlacak ödenek ile diğer sağlık gelirleri, öğrencilerin yemek, kantin, kafeterya, yurt, kültür ve
spor faaliyetleri ile benzeri faaliyetlerden elde edilen gelirler, öğrencilerin beslenme, sağlık,
barınma, kültür ve spor faaliyetleri ile diğer sosyal ihtiyaçlarda kullanılmak üzere yapılan her türlü
bağış ve yardım gelirleri, birimin banka hesaplanndaki mevduatlarına tahakkuk ettirilen faiz
gelirleri ile uygulama yılı sonunda harcanmayarak ertesi yıla devredilen birim bütçesi gelirlerinden
meydana geldiği ifade edilmiş olup, taşınmaz kira gelirleri söz konusu gelir kalemleri arasında
sayılmamıştır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun; "Kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde; genel bütçeye
dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira,
trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanunda yazılı hükümlere göre
yürütüleceği, "Tahmin Edilen Bedelin Tespiti" başlıklı 9 uncu maddesinde (aynı hükme Döner
Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde yer verilmiştir.); tahmin edilen
bedelin, idarelerce tespit edileceği veya ettirileceği, işin özelliğine göre gerektiğinde bu bedelin
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veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatların belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi
kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulacağı, tahmin edilen bedelin, bunun dayanaklarının da
eklendiği bir hesap tutanağında gösterileceği ve asıl evrak arasında saklanacağı, bu bedelin
gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
suretiyle kiralanan taşınmazların kira gelirlerinin katma bütçeye özel gelir - özel ödenek
kaydedilmesi ve bu gelirlerin katma bütçenin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun olarak
kullanılması gerekmektedir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların 2886 sayılı Kanun
hükümlerine uyulmaksızın OMÜ Vakfının iktisadi işletmelerine kiralanması, kira bedellerinin
katma bütçeye özel gelir - özel ödenek kaydedilmesi yerine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
bütçesine gelir kaydedilmesi ve söz konusu gelirlerin katma bütçenin tabi olduğu mevzuat
hükümleri yerine Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığının tabi olduğu mevzuata göre harcanması
anılan düzenlemeler uyarınca mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, Üniversite tahmini kira bedellerinin tespitinde de mevzuat hükümlerine
uymamış olup, tahmin edilen bedelin hangi kriterler esas alınarak saptandığı, bu bedelin rayiç kirayı
yansıtıp yansıtmadığı anlaşılamamıştır.

1.2.1.2. Kira Bedelleri Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığınca Tahsil Edilen
Taşınmaz Kiralamaları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bulunan kiralama
dosyalan üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusu Lojmanlar mevkiinde bulunan dükkanın
lojman sakinlerine market olarak hizmet vermek amacıyla 10 yıllığına kiraya verilmesi işi için
12.12.2000 tarih ve 50141 sayılı onay belgesine istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45
inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihaleye çıkıldığı, İdare tarafından piyasada yapılan
araştırma neticesinde söz konusu yerin tahmini kira bedelinin aylık aylık 30.-YTL, yıllık 360.-YTL,
10 yıllık 3.600.-YTL olarak tespit edildiği, işin 13.12.2000 ve 15.12.2000 tarihinde iki defa mahalli
gazete olan Karadeniz Postasında ilan edildiği, ihaleye sadece Ondokoz Mayıs Üniversitesi Vakfı
Sosyal Tesisleri ve Lokaller İktisadi İşletmesinin teklif verdiği ve yapılan pazarlık sonucunda işin
05.01.2001 tarih ve 547 sayılı İhale Komisyonu Karan ile aylık 50.-YTL., yıllık 600.-YTL, 10
yıllık 6.000.-YTL. bedelle söz konusu İşletmeye ihale edildiği ve İşletmenin halen bu yeri işlettiği,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusu Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi
giriş katında bulunan 2 no'lu dükkan, medikal market ve hediyelik eşya satışı yerinin 10 yıllığına
kiraya verilmesi işi için 12.12.2000 tarih ve 50160 sayılı onay belgesine istinaden 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihaleye çıkıldığı, İdare
tarafından piyasada yapılan araştırma neticesinde söz konusu yerin tahmini kira bedelinin aylık
100.-YTL, yıllık 1.200.-YTL, 10 yıllık 12.000.-YTL olarak tespit edildiği, işin 13.12.2000 ve
15.12.2000 tarihinde iki defa mahalli gazete olan Karadeniz Postasında ilan edildiği, ihaleye sadece
Ondokoz Mayıs Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri ve Lokaller İktisadi İşletmesinin teklif verdiği
ve yapılan pazarlık sonucunda işin 05.01.2001 tarih ve 547 sayılı İhale Komisyonu Karan ile aylık
135.-YTL., yıllık 1.620.-YTL., 10 yıllık 16.200.-YTL. bedelle söz konusu İşletmeye ihale edildiği
ve İşletmenin halen bu yeri işlettiği,
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusunde bulunan iki adet alanın (Hastane Acil
Servis karşısında 57 araç kapasiteli ve Hastanenin arka kısmında 26 araç kapasiteli) açık otopark
olarak hizmet vermek üzere 10 yıllığına kiraya verilmesi işi için 06.08.2002 tarih ve 31161 sayılı
onay belgesine istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif
usulü ile ihaleye çıkıldığı, İdare tarafından piyasada yapılan araştırma neticesinde söz konusu yeriü
tahmini kira bedelinin aylık 250.-YTL, yıllık 3.000.-YTL, 10 yıllık 30.000.-YTL olarak tespit
edildiği, işin 08.08.2002 tarihinde mahalli gazete Karadeniz Postası ile 12.08.2002 tarihinde
mahalli gazete Gündem Gazetesinde iki defa ilan edildiği, ihaleye sadece ûndokoz Mayıs
Üniversitesi Vakfı Temizlik ve Otopark Hizmetleri İktisadi İşletmesinin (OMTARK) teklif verdiği
ve yapılan pazarlık sonucunda işin 20.08.2002 tarih ve 547/288 sayılı İhale Komisyonu Karan ile
aylık 300.-YTL., yıllık 3.600.-YTL, 10 yıllık 36.OOO.-YTL. bedelle söz konusu İşletmeye ihale
edildiği ve İşletmenin halen bu yeri işlettiği,

görülmüştür.

2886 sayılı Kanunun "Tahmin Edilen Bedelin Tespiti" başlıklı 9 uncu maddesinde;
tahmin edilen bedelin, idarelerce tespit edileceği veya ettirileceği, işin özelliğine göre gerektiğinde
bu bedelin veya bu bedelin hesabında kullanılacak fiyatların belediye, ticaret odası, sanayi odası,
borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulacağı, tahmin edilen bedelin, bunun
dayanaklarının da eklendiği bir hesap tutanağında gösterileceği ve asıl evrak arasında saklanacağı,
bu bedelin gerektiğinde ihale komisyonlarınca tahkik ettirileceği hükme bağlanmıştır.

Anılan taşınmazların kiralanmasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından piyasada fiyat
araştırması yapıldığı düzenlenen tahmin edilen bedel tespit tutanaklarında belirtilmesine rağmen
bunun dayanakları söz konusu tutanağa eklenmemiştir. Dolayısıyla piyasada fiyat araştırmasının ne
şekilde yapıldığı, tahmin edilen bedelin hangi kriterlere göre tespit edildiği, bu bedelin tespitinde
2886 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen yerlerden araştırma yapılıp yapılmadığı ve bu
tahmini bedelin rayiç kira bedelini yansıtıp yansıtmadığı anlaşılamamıştır.

1.2.2. Üniversite Personelinin Maaş ödenmesi ve Öğrenci Harçlarının Tahsil Edilmesi İçin
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.0 Samsun Şubesi İle Üniversite Arasında Akdedilen Protokol
Karşılığında OMÜ Vakfına Aktarılan Paralar

Üniversite personeli ile OMÜ Vakfı personelinin maaşlarının ödenmesi ve öğrencilerin harç
tutarlarının tahsil edilmesi için Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Samsun Şubesi ile Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Rektörlüğü arasında Kasım 2002'de (5) yıl süreyle geçerli olan 31 maddelik bir
protokol imzalanmıştır.

Protokolün;

- 5 inci maddesinde; İdarenin protokol süresince T.C. Ziraat Bankası hariç diğer bankalara
ait ATM cihazı kuruluşuna ve büro, şube vb. açmasına izin vermeyeceği,

- 6 ncı maddesinde; İdarenin Bankomat-7/24 cihazlarının kurulu olduğu yerleri perdeleyen
veya görülmesini engelleyen eşya veya araçlar konulmasına izin vermeyeceği gibi ünite çevresinin
temiz tutulmasını sağlayacağı,

- 17 nci maddesinde; İdarenin personel maaşlarının yekununu ödeme gününden en az (2) iki
iş günü önceden saat 14.00'e kadar Bankaya veya Bankanın T.C. Merkez Bankasındaki hesabına
yatırılmasını sağlayacağı, bankanın yukarıda belirtilen süre içerisinde kendilerine ödenmeyen veya

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 7 6 5 -

hesabına aktarılmayan maaşları gününde ödeyip ödememekte serbest olduğu gibi kendisine
ödenmeyen veya banka hesaplarına aktarılmayan ödemeleri yapamayacağı,

- 21 inci maddesinde; Bankaca tahsil edilen öğrenci harç tutarlarının tahsilat süresi bittikten
sonra faiz verilmeden (7) gün süreyle vadesiz hesapta tutacağı, (7) günlük sürenin bitiminden sonra
idarenin talimatına göre işlem yapılacağı,

- 22 nci maddesinde; İdarenin, yasaların ve imkanların elverdiği ölçüde (5) yıl süreyle
Bankanın cari oranlan üzerinden ihtiyaç duyduğu (ithalat, ihracat, akreditif) tüm bankacılık
hizmetlerini (T.C. Ziraat Bankası veya kanunen zorunlu tutulan bankalar ve özel anlaşmalar hariç)
Bankadan almayı ve mevduatlarını Bankada tutmayı, bankacılık hizmetleri konusunda başka bir
banka ve finans kurumuyla çalışmamayı kabul ve taahhüt ettiği,

- 25 inci maddesinde; İdarece sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi halinde hüküm altına
alınmak kaydıyla aşağıda belirtilen bedellerin taraflann başkaca bir hakları olmamak koşuluyla
İdarece Bankaya ödenmesinin taahhüt olunduğu; protokolün 2003 yılında feshedilmesi durumunda
800.000.-YTL., 2004 yılında feshedilmesi durumunda 640.000.-YTL., 2005 yılında feshedilmesi
durumunda 480.000.-YTL., 2006 yılında feshedilmesi durumunda 320.000.-YTL., 2007 yılında
feshedilmesi durumunda 160.000.-YTL. İdare tarafından cezai şart ödeneceği

ifade edilmiştir.

Söz konusu hükümlerden de anlaşılacağı üzere anılan Protokol ile Üniversite Bankaya karşı
belirli yükümlülükler altına girmiş olup, bu yükümlülükler karşılığında Bankanın Üniversiteye
maddi ve/veya ayni ne gibi menfaatler temin edeceğine ilişkin Protokolde veya yazılı başka bir
metinde herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Öte yandan, Protokol ekinde Komisyonumuza gönderilen tabloda Bankanın Üniversiteye
795.000.-YTL'lik bir taviz verdiği belirtilmiştir.

Komisyonumuz tarafından düzenlenen 23.01.2006 tarih ve 324 sayılı yazı ile söz konusu
bedelin hangi hesabına aktarıldığı, bu tutarın aktarılması hususunda Üniversite tarafından verilmiş
bir yazılı talimat olup olmadığı ilgili Bankadan sorulmuştur. Banka tarafından düzenlenen
25.01.2006 tarih ve 4 sayılı cevabi yazıda; Üniversite ile Banka arasında maaş ödemesine ilişkin
yapılan ve Komisyona gönderilen protokol dışında bir anlaşmanın bulunmadığı, Üniversiteye
792.000.-YTL. ve 8.000.-YTL. şube temsilinden olmak üzere toplam 800.000.-YTL. katkı
sağlandığı, Üniversitenin Vakıf 12392601 no'lu yatırım hesabına 55O.OOO.-YTL, 02003194 no'lu
hesabına ise (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Turizm Otelcilik Bölümü
Uygulama Otelinin restorasyon ve tefrişinde kullanılmak üzere) 250.000.-YTL. aktanldığı,
Üniversitenin anılan tutarın söz konusu hesaba aktarılması ile ilgili Bankaya yazılı bir talimat
vermediği belirtilmiştir.

Her ne kadar düzenlenen Protokolde maaş ödemesi ve öğrenci harcı tahsilatı karşılığında
Üniversiteye nakdi bir bedel ödenmesi hususunda bir hüküm bulunmasa da Banka ile Üniversitenin
800.000.-YTL. üzerinde şifahi olarak anlaştıklan düşünülmektedir. Protokolün 25 inci maddesinde
öngörülen cezai şart maddesi de bu düşünceyi güçlendirmektedir. Şöyle ki, Banka tarafından
hizmetin verildiği ilk yıl olan 2003 yılı içerisinde Protokolün Üniversite tarafından feshedilmesi
durumunda Bankaya 800.000.-YTL. tutarında cezai şart ödemesinde bulunacağı ifade edilmiştir. Bu
cezai şart bedeli ile Banka tarafından OMÜ Vakfına sağlanan katkı bedeli aynıdır.
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Sonuç itibariyle, Banka tarafından ödenen söz konusu bedel, katma bütçeye gelir
kaydedilmesi gerekirken OMÜ Vakfına transfer edilmiştir. Bu durum ise kamu kaynağının Vakfa
aktarıldığını göstermekte olup, Bölüm 1.1. de belirtilen idari düzenlemelere aykırılık teşkil
etmektedir.

Öte yandan, bir an için Bankanın üstlendiği anılan hizmetler karşılığında Üniversiteye nakdi
ve/veya ayni bir menfaat temin etmediği düşünülse dahi, Üniversitenin herhangi bir menfaat
sağlamadığı bir Protokol ile cezai şart maddesinde olduğu gibi ağır maddi yükümlülükler altına
sokulduğu sonucuna varılmaktadır. Bu durum ise kamu kaynaklarım etkili, verimli ve ekonomik bir
şekilde kullanmak ve her hal ve şarta Üniversite menfaatlerini koruyup gözetmekle mükellef olan
Üniversite Yönetiminin bu hususa riayet etmediğini göstermektedir.

2. 5072 sayılı Kanunun Yürürlüğe Girmesinden Sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile
OMÜ Vakfı Arasındaki ilişkiler

2.1. 5072 Sayılı Kanunun Getirdiği Hükümler

5072 sayılı Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanunun;

"Amaç ve Kapsam" başlıklı 1 inci maddesinde; Bu Kanunun; kamu kurum ve kuruluşlarım,
kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî
Kanununa göre kurulan vakıflar ile bunların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenlediği
ve kapsadığı,

"Temel İlkeler" başlıklı 2 nci maddesinde; dernek ve vakıfların, kamu kurum ve
kuruluşlarının ismini alamayacakları, bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı
içinde faaliyet gösteremeyecekleri ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamayacakları; demek
ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel
kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamayacakları;
kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu Kanun
kapsamındaki dernek ve vakıflardan temin edilmesinin istenemeyeceği; kamu görevlilerinin görev
unvanlarını kullanarak demek ve vakıf organlarında görev alamayacakları; dernek ve vakıf
organlarında görev alan kamu görevlilerinin, bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka
bir ad altında herhangi bir karşılık alamayacağı; demek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul
hizmetlerinde kamu görevlileri çalıştıramayacağı; kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu
Kanun kapsamındaki demek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak
aktanlamayacağı; kamu kurum ve kuruluşlarının, personel maaş ve ücretlerinden, kaynağında
kesinti yaparak bu Kanun kapsamındaki demek ve vakıflara aktarma yapamayacağı; ihaleyi yapan
kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş
olursa olsun vakıf ve demekler ile bunların sermayesinin yansından fazlasına sahip oldukları
şirketlerin, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere
katılamayacağı;

"Cezalar" başlıklı 3 üncü maddesinde; 2'nci maddede belirtilen ilkelere aykırı hareket eden
kamu görevlileri ile dernek ve vakıf yöneticilerinin, eylemleri başka bir suç oluşturmadığı takdirde,
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı, ayrıca dernek ve vakıf yöneticileri
hakkında görevden alma işlemi uygulanacağı, hizmetin verilebilmesi için demek veya vakfa bağış
yapılması ya da kullanılacak malzemenin demek veya vakıftan temin edilmesinin zorunlu kılınması
nedeniyle, kamu hizmeti engellenmiş veya geciktirilmiş ise cezanın yan nispetinde artırılarak tatbik
edileceği, dernek tüzüğü veya vakıf senedi bu Kanuna aykırı olan veya bu Kanuna aykırı işlemleri
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tespit edilen demek ve vakıfların, genel hükümlere göre kapatılacağı, kapatılan dernek mallarının
Hazineye, vakıf mallarının ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal edeceği, bu dernek ve vakıfların
yöneticileri hakkında birinci fikra hükümlerinin uygulanacağı,

Geçici 1 inci maddesinde; Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan dernek ve
vakıfların, 31.12.2005 tarihine kadar, dernek tüzüklerini veya vakıf senetlerini bu Kanun
hükümlerine uygun hale getirecekleri, demek tüzüğünü veya vakıf senedini 31.12.2005 tarihine
kadar bu Kanuna uygun hale getirmeyen veya bu Kanuna aykırı işlemleri tespit edilen demek ve
vakıfların, genel hükümlere göre kapatılacağı, kapatılan demek mallarının Hazineye, vakıf
mallarının ise Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal edeceği, ayrıca, demek tüzüğünü veya vakıf
senedini bu süre içinde bu Kanuna uygun hale getirmeyen yöneticiler hakkında 3 üncü maddenin
birinci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı,

Geçici 2 nci maddesinde; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan demek ve
vakıfların kamu kurum ve kuruluştan ile ilgili almış oldukları isimler ile tüzük ve senetlerindeki
kamu görevlilerinin unvanlarım kullanma haklarının saklı olduğu

hükme bağlanmıştır.

öte yandan, 5072 sayılı Kanunun uygulanmasında tereddüt edilen hususları açıklamak
üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10.11.2004 tarih ve 2004/23 sayılı
Genelgede; 5072 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olup da, halen sona
ermemiş bir sözleşmeye dayanmadıkça bu kanun kapsamındaki vakıfların, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremeyecekleri ve bu
kuruluşlara ait araç ve gereçleri kullanamayacakları; Türk Medeni Kanununa göre kurulan
vakıfların, kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel
kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altında herhangi bir karşılık alamayacakları,
Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden kanun kapsamındaki vakıflara ödenek, yardım veya
herhangi bir kaynak aktanlamayacaklan, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan veya bu
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili vakıflar ile bunların sermayesinin yansından fazlasına sahip
olduklan şirketlerin, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları
ihalelere katılamayacakları gibi bu kurum veya kuruluşlar içerisinde bulunan veya her ne şekilde
olursa olsun bu kurum ve kuruluşlarla ilgili hazineye ait taşınmazların da ihalelerine
katılamayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu Genelgenin yürürlükten kaldırdığı 25.02.2004 tarih ve 2004/5 sayılı Vakıflar Genel
Müdürlüğü Genelgesi ile 03.06.2004 tarih ve 2004/15 sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü
Genelgesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.

2.2. Yapılan Tespitler ve Değerlendirme

5072 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kurupelit Kampusunde Üniversite
mülkiyetinde bulunan Yaşar Doğu Beden Eğitimi Yüksekokulundaki öğrenci kantininin,
Hastanedeki erkek ve bayan kuaförün ve Mühendislik Fakültesinde bulunan öğrenci kantininin
OMÜ Vakfı Kantin Kafeterya ve Market İktisadi İşletmesi tarafından işletildiği, bu İşletmeye
Üniversite tarafından herhangi bir kiralama yapılmadığı ve karşılığında da herhangi bir kira tahsil
edilmediği görülmüştür.

Raporun ilgili bölümünde de belirtildiği üzere Üniversiteler, mülkiyetinde bulunan
taşınmazları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya vermek zorundadır. 5072 sayılı Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 768 —

ise kamu kurum ve kuruluşlarım, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan
vakıfların veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin ilgili kurumların
ihalelerine girmelerini yasaklamaktadır. OMÜ Vakfı veya iktisadi işletmeleri de bu kapsamda olup,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen ihalelere katılamamaktadırlar.

Anılan yerlerin herhangi bir kiralama yapılmaksızın OMÜ Vakfının iktisadi işletmesine
tahsis edilmesi, bu yerlerden herhangi bir kira bedeli tahsil edilmemesi hususu aynı zamanda 5072
sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen ilkelere de aykırılık teşkil etmektedir. Söz konusu
maddede; kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere
kurulan vakıflara ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden ödenek, yardım veya herhangi
bir kaynak aktarılamayacağı hükme bağlanmıştır. Üniversite tarafından işletilmesi veya bedeli
karşılığında kiralanması gereken anılan yerlerin OMÜ Vakfı iktisadi İşletmesi tarafından herhangi
bir bedel ödenmeksizin işletilmesi kamu kaynağının söz konusu İşletmeye aktarıldığı sonucunu
doğurmaktadır.

3. Sonuç

1- 5072 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Üniversite tarafından bazı
taşınmazların OMÜ Vakfının iktisadi işletmelerine kiralandığı, bu kiralamalara ilişkin tahmini kira
bedellerinin mevzuata uyulmaksızın tespit edildiği, bu durumun ise söz konusu bedellerin rayice
uygun olup olmadığı hususunda tereddütlere yol açtığı, ayrıca, Üniversite personelinin maaşlarının
ödenmesi ve öğrenci harçlarının tahsil edilmesi karşılığında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Samsun Şubesi ile Üniversite arasında akdedilen protokole istinaden Bankaca OMÜ Vakfına
800.000.-YTL. ödendiği, bu paranın katma bütçeye gelir kaydedilmesi gerektiği, dolayısıyla Vakfa
kamu kaynaklarının transfer edildiği anlaşılmıştır.

2- 5072 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da mevzuata aykırı uygulamalara
devam edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde herhangi bir ihale yapılmamasına rağmen
Kurupelit Kampüsünde bulunan Yaşar Doğu Beden Eğitimi Yüksekokulundaki öğrenci kantininin,
Hastanedeki erkek ve bayan kuaförün ve Mühendislik Fakültesinde bulunan öğrenci kantininin
OMÜ Vakfı Kantin Kafeterya ve Market İktisadi İşletmesi tarafından işletildiği ve karşılığında da
Üniversiteye herhangi bir kira ödenmediği görülmüştür. 5072 sayılı Kanunun kamu kaynaklarının
vakıflara aktarımını ağır cezai müeyyidelere bağlamasına rağmen Ondokuz Mayıs Üniversitesinin
söz konusu Kanun kapsamında yasaklanan uygulamalara devam etmesi hukuk kurallarına uygun
yönetim anlayışından ne kadar uzaklaşıldığını göstermesi açısından önemlidir.

3- 1.2.1.1. Kira Bedelleri öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Saymanlığınca Tahsil Edilen
Taşınmaz Kiralamaları bölümünde açıklandığı üzere; Ondokuz Mayıs Üniversitesinin mülkiyetinde
bulunan taşınmazların 2886 sayılı Kanun hükümlerine uyulmaksızın OMÜ Vakfının iktisadi
işletmelerine kiralanması, kira bedellerinin katma bütçeye özel gelir - özel ödenek kaydedilmesi
yerine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesine gelir kaydedilmesi ve söz konusu gelirlerin
katma bütçenin tabi olduğu mevzuat hükümleri yerine Sağlık, Kültür Spor Daire Başkanlığının tabi
olduğu mevzuata göre harcanması anılan düzenlemeler uyarınca mümkün bulunmamaktadır.

öte yandan, Üniversite tahmini kira bedellerinin tespitinde de mevzuat hükümlerine
uymamış olup, tahmin edilen bedelin hangi kriterler esas alınarak saptandığı, bu bedelin rayiç kirayı
yansıtıp yansıtmadığı anlaşılamamıştır.

4- 1.2.1.2. Kira Bedelleri Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığınca Tahsil Edilen
Taşınmaz Kiralamaları bölümünde açıklandığı üzere; anılan taşınmazların kiralanmasında Ondokuz

Mayıs Üniversitesi tarafından piyasada fiyat araştırması yapıldığı düzenlenen tahmin edilen bedel
tespit tutanaklarında belirtilmesine rağmen bunun dayanakları söz konusu tutanağa eklenmemiştir.
Dolayısıyla piyasada fiyat araştırmasının ne şekilde yapıldığı, tahmin edilen bedelin hangi kriterlere
göre tespit edildiği, bu bedelin tespitinde 2886 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen
yerlerden araştırma yapılıp yapılmadığı ve bu tahmini bedelin rayiç kira bedelini yansıtıp
yansıtmadığı anlaşılamamıştır.
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XXIII. SEVK VE RAPOR İŞLEMLERİNDEKİ KEYFİ UYGULAMALAR

İddiala

Komisyonumuza Doç.Dr. Bünyamin Şahin tarafından çocuğu için hasta şevki istendiği
halde düzenlenmediği, Yrd.DoçDr.Mehmet Emirzeoğlu hakkında Amasya Ruhi Tingiz Devlet
Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen raporun sağlık iznine çevrilmesi için üniversitenin
ilgili kliğinde onaylatılmasının istendiği, Av.Yaşar Baş tarafından çocuğu ve kendisi için hasta
şevki istediği halde düzenlenmediği, mevzuata uygun olan rapor düzenlenmesine rağmen nzasına
aykırı olarak doktora sevk edildiği iddiaları iletilmiş, bu iddiaları destekleyen belgeler sunulmuştur.

Değerlendirme
Komisyonumuza gönderilen disiplin soruşturma dosyalan, şikayetçi şahısların ibraz ettikleri

belgeler, komisyon tutanakları incelenmiş;
1- Doç.Dr.Bünyamin Şahin'in çocuğu için hasta şevki talep ettiği halde düzenlenmediği, bu

nedenle çocuğunun hasta olduğundan bahisle Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp fakültesi Araştırma
ve uygulama Hastanesi Acil servisine başvurduğu. Hastane Acil servisinde yapılan incelemede
hasta olduğunun tesbit edildiği, üniversite personeli olan Doç.Dr.Bünyamin Şahin'e çocuğunu
tedavi ettirmek için sevk düzenlenmiş olmaması nedeniyle senet imzalatıldığı, muayene sonrasında
düzenlenen reçetenin Doç.Dr.Bünyamin Şahin tarafından bedeli karşılanarak satın alındığı
anlaşılmıştır.

2- Avukat yaşar Baş tarafından ibraz edilen belgelerden kendisi ve çocuğu için sevk
talebinde bulunduğu halde uzun süre bu talebine cevap verilmediği yani şevkin düzenlenmediği
anlaşılmaktadır.

3- Av. Yaşar BAŞ tarafından ibraz edilen belgelerden usulüne uygun olarak düzenlenmiş "doktor
,raporlarına rağmen, iki kez mevzuata aykırı olarak raporların incelenmesi için üniversiteye bağlı hastaneye
,scvk edildiği anlaşılmaktadır.

4- Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emirzeoğlu hakkında yürütülen disiplin soruşturma dosyasında
Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen raporun sağlık iznine
çevrilmesi için üniversitenin ilgili kliğinde onaylatılmasının istendiği anlaşılmaktadır.
Devlet memurları Tedavi ve Cenaze Yardımı Yönetmeliğinin 8.maddesine göre
"Memurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması halinde durum bağlı olduğu
kurumun amirine duyurulur.

Bu duyurma üzerine;

A) Kurumun tabibi, bulunduğu takdirde,hasta yollama kağıdı düzenlenerek hasta eliyle veya
dairesince bu tabibe gönderilir.

B) Kurumun tabibi olmadığı takdirde, hasta yollama kağıdı düzenlenerek,hasta eliyle veya
dairesince hastanın bulunduğu yere en yakın olan resmi tabibe gönderilir." Hükmü yer almaktadır.
Komisyonumuza iletilen bilgi ve belgelerden; Bazı kurum personelinin hasta sevk taleplerinin
karşılanmadığı anlaşılmaktadır, özelikle de çok sayıda hukuka aykırı işleme maruz kalan personele
yönelik olduğu anlaşılan bu uygulamalar, üniversite yönetiminin bir kısım personeline karşı
sistematik bir şekilde hukuka aykırı işlemler yaptığı, personelin psikolojik baskı altında tutulmasına
yol açacak uygulamalar içinde olduğunu göstermektedir. Bu düzenlemeye göre, kurumuna hasta
olduğunu bildiren memura usulüne göre sevk düzenlenmemesi hususunda idarenin bir takdir ve
değerlendirme yetkisi bulunmamaktadır, talep edildiği halde sevk düzenlenmemesi eylemi hukuka
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aykırıdır ve suçtur. Tıp Fakültesi eski Dekanı Prof.Dr.Fulya Tanyeri, komisyonumuzda verdiği
ifadede, daha önce rapor alan bazı elemanlara sevk düzenlenmemiş olabileceğini beyan etmektedir.
Bu uygulama temel bir insan haklan ihlalidir. Bir kimsenin hasta olup olmadığı hususunda kanaat
yürütmek, kurum yöneticilerinin işi değildir. Hasta olduğunu belan eden memurun, bu beyanın
doğruluğu konusunda bir araştırma ve denetleme yapma yetkisi bulunmayan kurum yöneticilerinin,
mevzuat uyarınca düzenlemek zorunda oldukları hasta şevklerini düzenlememiş olmaları hukuka
aykırıdır.

Usulüne uygun olarak düzenlenen sev üzerine hekim ve sağlık kurullarınca düzenlenen
hastalık raporlarının kuruma bağlı hastane ve kliniklerde onaylatılmasına yönelik işlemlerin, Devlet
Memurlarının Hastalık Raporlarını Düzenleyecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olmadığı görülmektedir.
Devlet Memurlarının Hastalık Raporlarını Düzenleyecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkında
Yönetmelik Madde 8 "Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen
hastalık izinleri hariç 3 üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekim-lerin değişik tarihlerde
düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam
40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık
raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya il Sağlık ve Sosyal Yardım
Müdürlüğünün belirleyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir." Bu düzenlemeden,
memurların hastalık raporlarının sağlık kurulları tarafından düzenlenmesi halinde, bu mevzuat
hükümlerine göre yeni bir incelemeye tabi tutulamayacağı, tek hekim tarafından düzenlenen sağlık
raporlarının ise ancak belli durumlarda niteliği belirli sağlık kurullarına sevk edilebileceği
görülmektedir.

Yapılan uygulama yukarda belirtilen mevzuatın açık hükümlerine aykırıdır. Özellikle de bir
memurun talebi ve rızası dışında muayeneye tabi kılınması temel bir insan hakları ihlalidir.

Sonuç

Mevzuatın belirlediği usullere aykırı olarak hasta sevici düzenlenmemesi keyfi muameledir.
Özellikle de sevk talebi kabul edilmeyenler içinde memurların çocuklarının bulunması yaratılan
keyfi uygulamanın sonuçlarını ağırlaştırmaktadır. Bir devlet kurumunu temsilen görev yapanların,
kurum personelini uygulamalar bakımından kategorilere ayırması ve kendine karşı saydığı
memurların yasal haklarım ihlal etmeyi alışkanlık haline dönüştürülmesi ve özellikle de aile fertleri
ve çocuklarına karşı da bu uygulamanın aygınlaştınlması keyfiliğin boyutlarını göstermektedir.

Usulüne uygun olarak düzenlenmiş sevk üzerine düzenlene sağlık raporlarının izne
dönüştürülmesi hususunda idarenin bir yetkisi bulunmamasına, rağmen, hastalık raporunun izne
dönüştürülmesinin bir koşula bağlı tutulması ve mevzuatın öngörmediği biçimde sağlık kurulu
raporlarının üniversite kliniğinden onaylattmlmasının istenmesi keyfi muameledir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 771 —

XXIV. TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II AF SINAVI(1.9.2004)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II öğrencileri için 1.9.2004 tarihinde
yapılan Af sınavına 4 (dört) öğrenci katılmış. Katılan öğrenciler aşağıda yazılı olan puanlan
almışlar,

Turgay Kuş 57
Unsal Yatkın 59
Yılmaz Gazikadıoğlu 56
Ramadan Mazrek 61 (başarılı sayılan)

Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatörü Prof. Dr.Nihal İçten Tıp Fakültesi dekanlığına yazdığı
03.09.2004 tarih ve 173 sayılı yazıda 8 sorunun soru tekniği açısından iptal edildiğini, iptal edilen
soruların bütün öğrencilerde doğru kabul edildiğini belirtmiş ve yazı ekinde de sınav sonuçlarını
göndermiştir.

Sınav sorularının hangi teknik nedenlerle iptal edildiğine dair bir inceleme yapılmadığı
anlaşılmaktadır. Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatörü Prof.Dr.Nihal İçten tarafından
komisyonumuza verilen sözlü bilgide "Esasen sorularda bir teknik hata bulunmadığını, ancak
öğrencilerin tümünün başarısız olması nedeniyle, öğrencilerden bir kısmının başarılı olması için Tıp
Fakültesi dekanı Prof.Dr.Fulya Tanyeri ve Başkoodinatör Prof.Dr.Yıldız Pekşen'in bilgisi dahilinde
bir yöntem olarak soru iptalini düşündüklerini ve uyguladıklarını" ifade etmiştir.

Bu ifade üzerine yapılan değerlendirmede, bütün öğrencilerin yanlış işaretlediği soru
sayısının 8 iyle sınırlı bulunmadığı görülmüştür. Dolayısı ile yapılan uygulama, bütün öğrenciler
için eşit işlem yapıldığı ve soruların soruluş tarzı nedeniyle sorumluluğu idare üstlenerek, ortak
yanlış soruların iptal edilmesi biçiminde olmadığı anlaşılmaktadır. İptal edilen soru sayısı itibariyle,
öğrencilerden sadece birinin başarılı olmasının hedeflendiği açık olarak görülmektedir. Zira tüm
öğrencilerin yanlış işaretlediği tüm sorular iptal edilmiş olsa sınav sonucu ine değişmektedir. İptal
edilen soru sayısının 8 olarak belirlenmesinin hiçbir açıklanabilir tarafı bulunmamaktadır.

İptal işlemine dayanak olarak gösterilen soru tekniği hatasının bulunmadığı Prof.Dr.Nihal
îçten tarafından ifade edildiğine göre, gerçeğe aykırı olarak sınav evraklarının düzenlendiği sonucu
ortaya çıkmaktadır.

Yapılan işemin görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik suçunu oluşturabileceği de
dikkate alınarak, gerekli değerlendirmenin yapılması için raporun bir örneğinin görevli ve yetkili
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 772 —

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Ondokuzmayıs Üniversitesinde kamu adına yürütülen idari tasarrufların, kurum içinde
meydana gelmiş, sınırlan belirginleşmiş bir ayırım üzerine konumlandınldığı, üniversite rektörünün
göreve başladığı dönemde oluşan gergin ve parçalanmış atmosferin bu gün yaşanan ayırımın
temelini oluşturduğu, 2000 yılındaki rektör seçimi öncesinde ve sonrasındaki süreç içinde yaşanan
olayların ayırımı derinleştirdiği ve üniversite personelini gruplara ayırdığı anlaşılmaktadır.

Rektör seçimi öncesinde başladığı anlaşılan organize hareketin, rektör seçimleri sürecinde
etkin bir şekilde faaliyetini devam ettirdiği, rektör seçimi sonrasında da yönetime tam olarak hakim
olma çabası içinde idari görevlerin rektör seçimi sürecinde aktif rol üstlenenlere dağıtıldığı
görülmektedir.

Sürecin başlangıcında meydana gelen ayınm nedeniyle belki biraz da üniversite rektörünün
kendini azınlıkta hissetmesinin de etkisi ile, sayısal çoğunluğu sağlama, kendisine karşı var
olduğunu düşündüğü direnci kırma, rektör olarak insiyatifini yerleştirme ve kökleştirme amacı ile
Yükseköğretim mevzuatının esasen özerkliği sağlama amacıyla düzenlenmiş olan fakat keyfiliğin
her türüne hukuki zemin oluşturan mekanizmaları sonuna kadar kullanılmıştır.

Başlangıçta üniversite yönetimine karşı oluştuğu varsayılan tepkisel bir yaklaşımı
bastırmayı amaçlayan keyfi ve hukuka aykırı uygulamalar, direncin devam etmesi üzerine
alışkanlık haline gelmiştir. Kamusal yetkiler bazen mevzuatın zorunlu saydığı şekli şartlar
tamamlanarak, mevzuatın amaçlarına açık olarak aykın biçimde kullanılmış, bazen mevzuaan
uygun görmediği uygulamalar mevzuatın uygun gördüğü biçime büründürülmek suretiyle yapılmış,
bazen de mevzuatın şekline de amacına da bakılmamıştir.

Bir bütün olarak ele alındığında üniversite yönetimine hakim olan kadro açısından yasal
sınırlar, idari tasarrufların oluşmasında tamamen etkisiz kalmıştır. Yönetim kadrosunun tercihleri,
mevzuatın şekli şartlarına bir şekilde uydurulmuş, yasanın öngörmediği bir çok sonuç yasanın
uygun gördüğü şekil takip edilerek sağlanmıştır. Bazen mevzuatın aradığı şekli unsurların
tamamlanması bile düşünülmemiştir. Raporun ayrıntıları incelendiğinde görülecektir ki; kamu
yönetimine hakim olması gereken temel ilkeler geri plana itilmiştir.

Ondokuzmayıs Üniversitesine hakim olan uygulamaların temelini oluşturan ayırımın
üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulması, konunun tüm gerçeğiyle anlaşılması için gereklidir.

Ondokuzmayıs Üniversitesinde Prof.Dr.Osman Çakır'ın rektör olduğu dönemde başlamış
bir çeşit muhalefet hareketinin örgütlü bir şekilde sürdürüldüğü, bu çalışmaların kendi içinde
mekanizmalarının oluşturulduğu görülmektedir. Prof.Dr.Osman Çakır'ın rektör olduğu dönemde,
üniversite içinde Anatomi Anabilimdalı öğretim üyeleri arasında meydana geldiği iddia edilen bir
olay akabinde 1999 yılının aralık ayı içinde Üniversite içinde bir gösteri düzenlenmiştir. Üniversite
rektörüne yönelik basın açıklamalarının yapıldığı bu gösteri ile başlayan süreç, bu gün ortaya çıkan
yönetim tablosunun fotoğrafi haline gelmiştir. Üniversite içinde yapılan gösteride yer alan öğretim
elemanlarının tamamı, Prof.Dr.Ferit Bernay'ın rektör olmasından sonra üniversite yönetiminin
çeşitli kademelerinde görev almıştır. Görevdeki rektöre karşı yapılan bir gösteride yer alan
herkesin, üniversite yönetiminin bir kademesinde görevlendirilmiş olması, üniversite içindeki
öğretim elemanlarının kendi içinde belirli bir disiplin içinde hareket edecek şekilde
örgütlendiklerini, fonksiyon itibariyle tabir-i caizse parti benzeri örgütlü bir yapı oluşturulduğunu
ortaya koymaktadır. Bir önceki rektör döneminde görev yapan yöneticilerin , doğrudan tehdit-
edilerek istifaya zorlandığı yönünde iddialar bulunmaktadır. Prof.Dr.Ferit Bernay'ın rektör
olmasından sonra, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlerinin, görevli oldukları birimde tam gün mesai
yapmaları ve yönetici oldukları okul dışında derse girmeleri yazılı olarak yasaklandığı halde, bu
uygulama ile geçmiş dönemde atanan müdürlerin zorlanarak görevlerini bırakmalanndan sonra,
yönetim kurullan ve ek derslerle ilgili iddiaların incelendiği bölümlerde belirtilmiş olduğu üzere
yeni atanan müdürlere her türlü kolaylığın gösterildiği anlaşılmaktadır. Bafra Meslek Yüksekokulu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 7 7 3 -

eski Müdürü Prof.Dr.Kudret Kevseroğlu'nun üniversitenin tahsis ettiği servise binmesinin bile
yasaklanması, bazı yüksekokul müdürlerinin resmi kayıtlara geçen tehdit iddiaları, bazı yüksekokul
müdürlerine yönelik soruşturmalar dikkate alındığında bir bütün olarak geçmiş dönemde görev
yapan yönetim kadrosunun tasfiye edilmesinin amaçlandığı, bu amaç için zaman içinde açıkça
çelişkili hale gelen uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Yüksekokul ve Enstitü Müdürleri ile ilgili
uygulamanın, arzulanan istifalar gerçekleştikten ve yerlerine yeni müdürler atandıktan hemen sonra
değiştirilmesi, kamu hizmetinin gereklerine göre hareket edilmediğini ve keyfi davranıldığını ortaya
koymaktadır. Diğer yandan istifaya zorlandığı halde istifa etmeyen müdürler hakkında açılan
soruşturmalar da dikkat çekmektedir.

Bu uygulama, yükseköğretim kurumlan içinde fonksiyon olarak parti işlevi gören
örgütlenmelerin bir fiili durum olarak meydana gelmiş olduğunu göstermektedir. Seçim ile ilgili
süreç nedeniyle öğretim üyelerinin kendi aralarında tercih benzeşmesi esasına göre gruplaşmaları
belki işleyişin doğası gereğidir. Ancak üniversite içinde bir iktidar meydana getirilmesi hususunda
üniversite içi ve dışından kimseler arasındaki dayanışmanın, kamu kaynaklarının
paylaşılmasıaşamasına taşınması ve üniversite kaynaklan kullanılarak çeşitli destek noktalan
oluşturması, bu destek noktalarının üniversitenin yani kamunun kaynaklan ile beslemesi, hukuk
devleti açısından tehlikeli bir sürecin varlığına işaret etmektedir.

Bir bütün olarak ele alındığında yönetim tercihlerinin oluşmasında üniversite dışındaki bazı
faktörlerin de etkin olduğu göze çarpmaktadır. Üniversite içinde iktidar yaratılması ve bu iktidann
korunarak üniversite kaynaklannı paylaşılması konusunda dikkatle araştırılması gereken, siyasetçi
kadrolan, medya mensupları, sivil toplum kuruluşlan, bürokratik kadroları, bazı yargı mensuplarını
içine alan ilişkiler ağında yönetilen bir üniversite tablosunun nasıl meydana geldiğidir.

Üniversitenin tasarruflarında, yaratılan bu ilişkiler ağı son derece belirleyici bir rol
üstlenmiştir.

Çeşitli zamanlarda, kampanyalar halinde üniversite yönetimine destek veren bazı sivil
toplum kuruluşlarının yöneticilerinin bu zincir içinde yer aldığı görülmektedir. Üniversitenin
özellikle de kadro yapısı incelendiğinde, üniversitenin kadrolarının bir toplumsal destek zinciri
oluşturmak amacıyla kullanıldığı dikkat çekmektedir. Üniversite rektörü, komisyonumuzda yaptığı
konuşmada "KANAAT ÖNDERLERİNİN YAKINLARINI ÜNİVERSİTE KADROLARINA
TAŞIMAYI UYGUN GÖRDÜKLERİNİ" açık olarak ifade etmiştir.

Üniversite rektörünün açık beyanı ile tesbit edildiği Özere, rektör kanaat önderi adını verdiği
ve kendisine toplumsal destek oluşturacak bazı kimselere üniversite kaynaklarını açmakta, bu
kimseler de rektör lehine toplumsal destek oluşturmaktadır.

Bu kaynak paylaşımında belirli bir siyasi görüşün tek eksen olarak kabul edildiğini
söylemek mümkün olmayıp, siyasi görüş farkı gözetmeksizin her alandan çeşitli kimselerle
desteklendiği görülmektedir.

Bu ilişkiler zinciri üniversitenin her kademesindeki tercihlerde belirleyici olmuştur.
Üniversitenin tüm yönetim kadroları, yukarda bahsedilen gösteriye katılanların elinde toplanmıştır.
Bu bakış açısı ile oluşturulan yönetim kadrolan ve kurullarına atananların bazıları hiç görev yerine
gitmemiştir. Ancak hiç görev yerine gitmese de, yine de bu kurulların içinde, yukarda bahsedilen
gösteriye katılmış bir kişi eklenmesi ihtiyacı ile hareket edildiği anlaşılmaktadır. Prof.Dr.İsmet
Şenel, bu gösteriye katılanlardan biridir. Bir çok yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Fen
Edebiyat Fakültesi dekanıdır. Fizik Bölümü öğretim üyesi olmasına rağmen, istatistik ve Türk dili
ve Edebiyatı Bölüm Başkanlıklarını da uhdesine toplamıştır. Hatta Türk Dili ve Edebiyatı dalında
yapılan bilim sınavına jüri üyesi olarak katılmıştır. Mesudiye Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
üyeliğine atanmış, hatta bazı toplantı tutanaklarını imzalamıştır. Ancak komisyonumuzda sözlü
beyanında "EĞER MESUDİYE'NİN NEREDE BULUNDUĞUNU BİLİYORSAM ŞEREFSİZİM
ŞEKLİNDEKİ BEYANLA MESUDİYE'YE HİÇ GİTMEDİĞİNİ " ifade etmiştir. Bu durum,
Prof.Dr.İsmet Şenel'in, bazı toplantı tutanaklarını imzaladığı yönetim kurulu üyeliğinden haberinin
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bile olmadığını göstermektedir. Böyle bir ortamda bağımsız bilimsel kanaatin egemen olduğunu
söylemek mümkün değildir.

Bu gün itibariyle yeni bir üniversite kurulması gündeme gelen, üniversite kurulması karan
Cumhurbaşkanı tarafından da uygun görülen Amasya ve ilçelerinde bulunan Fakülte ve
Yüksekokulların müdür ve dekanlarının hiç biri Amasya'da ikamet etmemekte, üniversite
lojmanlarında ikamet etmektedir. Samsun'un ilçeleri için de durum budur. Hatta Sinop ve Ordu
açısından da durum yaklaşık olarak böyledir.Amasya'da bulunan bir yüksekokuldun yönetim
kurulu üyelerinin tamamı Samsun merkezde görev yapmakta ve ikamet etmektedir. Bu nedenle
örneğin Mesudiye Meslek Yüksekokulu yönetim kurulunda uzun süre toplantı yeter sayısına
bakılmaksızın kan koca iki öğretim üyesi ile toplantılar yapılmış ve kararlar alınmıştır. Hatta tek
üye ile yapılan toplantılar da bulunmaktadır. Yöneticiler haftada 1 gün görevli bulundukları yerlere
gitmektedir. Ancak yöneticisi oldukları birimlere gittiklerini ileri sürdükleri tarihlerde, Samsun
Merkezde çok sayıda derse girmiş olduktan da ek ders beyannamelerinden anlaşılmaktadır. Yani
üniversitenin yönetiminde verimlilik ve kalite yerine, kaynak paylaşımı esasına göre tam bir
düzensizlik hakimdir.

Yönetici kadrolarına ek ders ücreti bakımından avantaj kazandırmaya yönelik tercihlerle
atama yapılmış, atanan kimseler atandıktan birimlerle çok az ilgili olmuşlar, bu birimlerde tam bir
düzensizlik hakim olmuştur. Samsun merkez dışında müdür olup ta, tamamına yalanı Samsun
Merkezde olmak üzere ayda 130 saat derse giren yönetici bulunmaktadır. Bu kimselerin, yönetici
oldukları okullarda katıldıklarını beyan ettikleri kurul toplantıları ile, Samsun Merkezde
yürüttükleri dersler arasında çok ciddi çakışmalar bulunmaktadır. Çok uzun süre devam eden
düzensiz uygulamalar konusunda üniversite rektörünün hiçbir tesbiti veya denetimi
bulunmamaktadır.

Üniversitede raporun içeriğinde tesbit edilen usulsüz uygulamalarının bu kadar
yaygınlaşmasına rağmen, bunlardan rektörün habersiz olduğunun düşünülmesi zordur.

Düzensizlikler ve usulsüzlükler bu kadar yaygınlaşmış iken, rektörün hala haberi
bulunmamakta ise, bu takdirde de üniversite yönetimi ile hiç ilgili bulunmadığı sonucu çıkmaktadır.

Üniversitenin kaynak dağıtımına ilişkin konularda gösterdiği tutum ve kaynak
paylaşımındaki ilişkiler ağının özellikle incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Bir kamu
kurumunun, siyasetçi, gazeteci, yargı mensubu, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kaynak
paylaşımında bir arada ve paylaşılan kaynağın korunmasına dönflk bir iş birliği zinciri içinde bir
arada bulunmasının dikkatlice değerlendirilmesi gerekir.

Bu yapılanmanın yakından izlenmesi ve üniversite dışındaki bağlantılarının da
çözümlenmesi gerekir. Ondokuzmayıs Üniversitesinde yerleşen bu yapılanmanın, Türkiye'de
Üniversiteler ve Yükseköğretim odaklı olarak sürdürülen tartışmalardan ayrılarak değerlendirilmesi
gerekir. Elbette Ondokuzmayıs Üniversitesinde yaşanan keyfilik ve bunun uzantısı olarak kamu
kaynaklarının paylaşılması konusunda meydana getirilen örtülü örgütlenmenin yerleşmesinde,
Yükseköğretim sisteminin ve Yükseköğretim uygulamalarının keyfiliğe zemin oluşturan yapısının
kuvvetli bir etkisi bulunmaktadır. Yükseköğretim sisteminin ve uygulamalarının yarattığı keyfilik,
bu örgütlenmeye imkan tanımıştır. Kamu kaynaklarının kullanılmasında yaşanan keyfiliklerin
denetlenmesine yönelik her girişime bir ideolojik set çekilmesi, yükseköğretim kurulunun denetim
işlevinin siyasal tutum haline dönüşmesi bu uygulamalara zemin oluşturmaktadır.

Üniversitelerde Türkiye Cumhuriyetinin değerlerine bağlı bir yönetim anlayışının
yerleşmesi konusunda herkesin duyarlılık göstermesi gerekir. Ancak hukuka aykın uygulamalar
konusunda denetim organlarının tutumu, siyasal endişelerle bastırılmamalıdır. Denetim ile siyasal
tutum arasındaki yaratılan bu ilişki, yükseköğretim yönetiminde yaşanan hukuk ihlallerinin nedeni
haline gelmiştir. Bir mali denetim organının suç duyurusu hakkında hiçbir işlem yapmadan, bu suç
duyurusunu suçlanan kimseye göndermek suretiyle, verilen cevabın denetim organına iletilmesi ile
yetirülen bir denetim faaliyeti, her türlü keyfi uygulama konusunda ilgilileri cesaretlendirmektedir.
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Hukuk devleti açısından yetki ile sorumluluk arasında bir denge bulunması gerekir. Yetki ile
sorumluluk arasındaki dengenin bozulması, hukuk devleti ilkelerini zedelemektedir. Yükseköğretim
sistemi içinde hiyaraşik denetim işlevinin tamamen kaybetmiş, denetime maruz kalan kimsenin
durumuna göre ya baskı, yada aklama aracına dönüştürülmüştür. Disiplin soruşturmalarında bazen
bir kimsenin attığı her adım suç haline getirilirken, akademik kurulda kullandığı oy nedeniyle bile
öğretim üyeleri cezalandırılırken, diğer yandan cinsel taciz iddiası nedeniyle sanık kimse hakkında
"BİLGİSAYARIN FARESİNİ YANLIŞ KULLANMAK" iddiası ile soruşturma açılmaktadır.

Bir taraftan daha öğrenimini tamamlamamış kimseler için, öğrenimini tamamlayacağı tarihe
denk getirilerek, kişiye özeli ilanlar verilmekte, diğer taraftan profesörlük için gereken yeterlik
düzeyinin 200 katı yayını olan araştırma görevlisinin görevine son verilmektedir. Bir yandan sıfır
yurt dışı ayım olanlar profesör olabilmekte, diğer yandan onlarca yurt dışı yayını olanlar, doçent
unvanım kazandıkları halde doçent kadrosuna atanamamaktadır.

Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinden öğrencilere yapılan desteklerde de adaletli
davramlmadığı görülmektedir, özellikle öğrenci kulüplerinin harcamalarına bakıldığında durum
açık olarak görülmektedir. Bazı öğrenci kulüplerinin nerde ise faaliyet yapmalarına hiç izin
verilmeyerek kapatılmasına neden olunurken, yasa dışı bir örgütün kontrolü altında olan öğrenci
kulübüne ne istedi ise verilmiştir. Bu öğrenci kulübü kırsalda sürdürdüğü yasa dışı faaliyetlerini,
kamu kurumu şemsiyesi altında, kamu kaynaklan ile sürdürmüştür.

Ondokuzmayıs Üniversitesinde tesbit edilen hukuka aykın uygulamaların bir kısmı Türk
Yükseköğretiminin alışkanlığı haline gelmiş uygulamalardır. Önemli bir kısmı ise Ondokuzmayıs
Üniversitesine özgü uygulamalardır.

Ancak bazı ana başlıkları halinde tesbit edilebilen hukuka aykın uygulamalar,
yükseköğretim sisteminin keyfiliğe zemin oluşturan yapısından kaynaklanmaktadır.

Kaynak konusundaki talepleri bütün tartışma konularının önüne geçiren Yükseköğretim
kurumlarının yöneticilerinin, kaynaklan kullanma konusundaki yaklaşımlan dikkat çekicidir.

Ülkemizin her alanda ciddi kaynak ihtiyacı bulunmaktadır. İhtiyaç-imkan dengesi açısından
bakıldığında, gerek mali kaynaklan ve gerekse de personel kaynaklan açısından Ondokuzmayıs
Üniversitesinin diğer kamu kurumlan ile kıyaslanamayacak kadar ileri imkanlara sahip olduğu
görülmektedir.

Elbette Üxüniversitelerin yürütmekte olduğu kamu hizmetinin niteliği gereği diğer kamu
kurumlan ile kıyaslanmayacak bir kaynak ihtiyacı içinde bulunduğunu kabul etmek gerekir. Ancak
kadro imkanlarının ihtiyaç olan alana göre planlanması yerine, hiç ihtiyaç bulunmayan alanlarda
kullanılması sonrasında personel ihtiyacından söz edilmesi çelişki olmaktadır. Bazı alanlarda ders
yükünü dolduramayacak öğretim elemanları alınırken, bazı okullarda derslerin nerde ise tümünün
bir öğretim elemanı tarafından yürütülmesi kaynakların doğru kullanılmadığı göstermektedir.

Bazı alanlarda hizmet ihtiyacı ancak % 30 artarken, kullanılan personel sayısı S kat
artmıştır. Bu oranlamadan anlaşılmaktadır ki, kaynaklar verimli kullanılmamaktadır.

Diğer yandan mali kaynak ihtiyacından söz edilirken, mali kaynakların otel, irtibat bürosu,
konukevi gibi yerlerde kullanılması, çok küçük bütçeli araştırma projelerine destek verilmezken,
çok yüksek bedelli eğlenceler düzenlenmesi çelişkidir. Eğlence de yükseköğretim kurumlarının
faaliyet konulan içinde elbette yer almalıdır. Ancak kaynakların kuUanunmda tesbit edilen
önceliklerin ne olduğu da önemlidir.

Araştırma fonu kaynaklarından alınan yüz milyarlarca lira değerindeki teçhizatın garanti
süresi içinde bir kez bile kullanılmadığı resmi kayıtlarda yer atmaktadır. Milyon dolarlar verilerek
araştırma fonu kaynaklarından alınan teçhizat ile bir tek yayın yapılmadığı tesbit edilmiştir. Bu
kadar yüksek mali kaynakların, amacı dışında kullanılmasından sonra araştırma form için kaynak
ihtiyacından söz edilmesi çelişki olmaktadır.

Bilimsel araştırma için kaynak ihtiyacından söz edilirken, kendi imtanlan ile yerli ve
yabancı kuruluşlardan temin ettiği kaynaklar ile bilimsel çalışma yapmak isteyenleri izin
verilmemesi çelişki olmaktadır.
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Bazı kimselerin masrafını kendisi karşılayarak bilimsel toplantılara katılması için izin
verilmezken, bazı kimselerin niteliği belli olmayan görevlendirmelerle kamu bütçesinden yolluklu
ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesi çelişkidir.

Kısa zaman dilimi içinde sınırlı yöntemlerle tesbit edilebilen hukuka aylan ve çelişkili
uygulamalar raporda yer almıştır.

Hukuka aykırı uygulamalar nedeniyle sorumlu olanlar hakkında gerekli işlemlerin
yapılması, varsa kamu zararının tazmini, tesbit edilen uygulamaların varsa benzerlerinin de tesbi!
edilerek gerekenlerin yapılması için raporun birer örneğinin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık,
Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Yetkili ve Görevli Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına,
Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı ve YÖK Başkanlığına gönderilmesi
uygundur.

Yükseköğretim alanında keyfîliğe zemin hazırlayan yasal ve Anayasal kurallar
değiştirilmelidir.

Yükseköğretim Kurumlarındaki keyfilik, denetim mekanizmalarının işlememesinden
kaynaklanmaktadır. İç denetim mekanizmaları tamamen amaçlan dışında işlemektedir. İç denetim
faaliyetleri, üniversite içindeki iktidarın yerleştirilmesi için desteklenen kadroların her türlü
eylemini meşrulaştırmayı, üniversite içi iktidara yönelik karşı çıkışların ise en ağır şekilde
bastırılmasını amaçlayan uygulamalar içinde fonksiyonunu tamamen kaybetmiştir.

Üniversitelerin yönetim kadroları hakkında yapılacak adli incelemeler ise 2547 sayılı
yasanın 53.maddesi gereğince yine üniversite yöneticilerinin insiyatifine bırakılmıştır, özelikle de
Danıştay 2.Dairesinin ilk Soruşturmanın açılmaması kararlarını inceleme kapsamı dışında bırakan
yorumu, her türlü adli inceleme talebinin hiçbir inceleme yapılmadan, sadece muhatabın görüşü
alınarak rafa kaldırılmasına yol açmıştır. Üniversitelerle ilgili onlarca başvuru incelenmeden rafa
kaldırılmaktadır. Hukuka aykırı şekilde yaratılan bu yargı bağışıklığının getirdiği cesaretle hukuka
aykın işlemler çekinilmeden yapılmaktadır.

2547 Sayılı Yasanın 53.maddesinin, yargılama ile ilgili sürecin yargı denetiminden
kaçırılmasına yol açan mekanizmalarının yeniden düzenlenmesi keyfiliğin ortadan kaldırılmasında
önemli bir katkı sağlayacaktır.

Üniversite personeli hakkında yapılan adli işlemler ile ilgili süreç, diğerkama görevlilerinin
yargılanmasına ilişkin sürece benzer şekilde düzenlenmelidir. Yargılama konusunda gereken ön
işlemlerin bir çeşit dokunulmazlık ve ömür boyu yargı bağışıklığı haline dönüştürülmesin
önlenmesi gerekir.

Yükseköğretim alanında keyfiliğin önüne geçecek ikinci önemli husus ise, akademik atama
ve yükselmelerin üniversite yönetimlerinin sınırsız takdir etkisine bırakümamasıdir. Atama ve
Yükselmelerin belirti objektif kriterlere ve merkezi bir sisteme bağlanması keyfiliği azaltacaktır.
Akademik personelin mesleki güvencesi, akademik performansına bağlı hale getirecek yasal
düzenlemeler yapılmalıdır.

Rektörlük seçimlerinin, üniversite içinde bölünmelere yol açmayacak şekilde yeniden
düzenlenmesi gerekir.

Üniversite rektörlerini kendi seçmenlerini belirleme yetkileri sınırlandırılmalıdır.
Rektörlerin üniversitelerin örgütlenme yapısına göre varsa Sağlık Bilimleri, Sosyal

Bilimleri, Fen Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanından dönüşümlü olarak belirlenmesi faydalı
olacaktır.

Uzman, okutman ve öğretim görevlisi kadrolarına atanacak kişilerin seçiminde suiistimalleri
engelemek için belirli kriterler getirilmesi uygun olacaktır.

Akademik personelin yetiştirilmesine önem verilmesi, akademik personelin ücret ve özlük
haklarında yapılacak düzenlemelerle akademisyenliğin cazip hale getirilmesi gerekir.
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Komisyonumuz çalışmalan neticesinde varılan tespit, kanaat ve öneriler yukarıda arz
edilmiş olup, düzenlenmiş olan iş bu rapor Genel Kurula sunulmak üzere Yüce Başkanlığa saygıyla
arz olunur.
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K O M İ S Y O N R A P O R U N A E K G Ö R Ü Ş

ONDOKIIZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ'NDE KEYFİ YÖNETİM KAMU
KAYNAKLARININ AMAÇ DIŞI KULLANIMI VE KADROLAŞMA İDDİALARININ

ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ
AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU

(10y251)BAŞKANLIĞINA

Komisyon raporuna katılmakla birlikte ilişikte sunduğumuz ek görüşlerin (23 sayfa)

de Komisyon Raporuna eklenmesi hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz. 07.02.2006

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



- 7 7 9 -

EK GÖRÜŞ

ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN KURULMA NEDENİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasındaki temel
neden söz konusu Üniversite ile ilgili iddiaların hemen her gün basın yayın yolu ile kamuoyu
önünde tartışılması, hukuka aykırılık iddialarının yoğunlaşması, çelişkili beyanlar nedeniyle sağlık
bir kanaatin oluşmamış olmasıdır. AK Parti Hükümeti ile Üniversiteler arasındaki var olduğu
iddia edilen sorunların Araştırma Komisyonu kurulmasının nedeni olarak gösterilmesi, maddi
gerçeklerle bağdaşmaz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ilgili iddialar bu dönemde ortayı çıkmış
değildir. Aksine çeşitli denetim organları tararından yapılan incelemelerde, ağır hukuk ihlalleri
tesbit edilmiştir. Ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve rektörü hakkındaki bazı iddiaların
araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 21 inci dönemde Ordu milletvekili
Cemal Enginyurt ve 25 Milletvekili tarafından (10/276) sayılı önerge verilmiştir. Bu iddiaların
giderek artması sonucu da Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve 40 Milletvekili tarafından
da böyle bir önergenin verilmesi zarureti doğmuştur. Aynca, yine bu yasama döneminde CHP
Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay ve 26 milletvekilinin, Gazi Üniversitesindeki akçalı
usulsüzlük, yolsuzluk ve ideolojik kadrolaşma iddialarının araştırılması amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/125) verildiği de bilinmektedir. Dolayısıyla,
Üniversiteler ile ilgili olarak kurulmuş veya kurulması istenen bir Araştırma Komisyonunun
Üniversitelere hasmane bir tutumun sonucu olduğunu kabul etmek insafla bağdaşmayacaktır.

KOMİSYONUN YETKİLERİ

Meclisin denetim yollarından biri olarak düzenlenen Meclis araştırma komisyonlarının
yetkileri kendilerine verilen görevi yerine getirmeye yeterli değildir. Genellikle ülkemizde
gündemi oluşturan bir konu karşısında Meclis araştırma komisyonları vasıtasıyla bu konu
araştırılmaya çalışılmaktadır. Meclisin, araştırma komisyonu kurarak olaya el koyması üzerine de
kamuoyunda bir beklenti oluşmaktadır. Meclis araştırma komisyonlarının çalışmalarının
sonucunda somut bir sonuç görmek istemektedirler. Halbuki, Meclis araştırma komisyonlarının
yetkileri somut sonuçlan elde etmeye yeterli değildir. Bazı kamu kurul uslan ve üçüncü kişiler
üzerinde yetkileri sınırlı bulunduğundan, kamuouyunun ve Meclisin beklentilerine cevap
verilememektedir.

Anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollan başlıklı 98
inci maddesi 'Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Gensoru
ve Meclis Soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır." Hükmüyle Meclis Araştırmasının
da bir denetleme yolu olduğunu açıkça düzenlemiştir. Meclis Araştırma Komisyonu ve yetkilerini
düzenleyen İçtüzüğün 105 inci maddesi de "Meclis araştırma Komisyonu Bakanlıklarla genel ve
katma bütçeli dairelerden, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden, Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumundan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun
verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan demeklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme
yapmak ilgiliiieri çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir." Hükmü ile de Meclis Araştırmasının
sadece hükümeti denetleme mekanizması olarak düzenlenmediği fıkrada sayılan birçok kurum ve
kuruluş hakkında da araştırma ve incelemenin yapılabileceği belirtilmiştir. Kaldı ki
Parlamentonun, özerk kurumlar üzerinde bir denetim yetkisinin olmadığını savunmak, özerk
kurumların günümüzde sayısının artmasıyla Meclisin denetim alanının gittikçe azalacağını kabul
etmek anlamına gelecektir.
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KOMİSYONDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNİN TEMSİLİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi parti gruplarının sayısal oranlarında yaşanan
gelişmeler sonucunda 14.10.2005 tarihinde Anavatan Partisi Grup kurduğuna ilişkin resmi yazıyı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuştur. Böylece daha önce Araştırma
Komisyonlarında, Grup kuramadığı için temsil hakkı olmayan Anavatan Partisine de komisyon
üyelerinin partilere göre dağılımını belirleyen oranın değişmesi neticesinde bir Milletvekili ile
Komisyonda temsil edilme hakkı doğmuştur. Yapılan yeni oranlamada 12 üyelik Araştırma
Komisyonunun 8 Üyesi Adalet ve Kalkınma Partisine, 3 Üyesi Cumhuriyet Halk Partisine, 1
Üyesi ise Anavatan Partisine düşmektedir. Anayasanın 95 inci maddesinde Türkiye Büyük Millet
Meclisinin çalışmalarını, kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürüteceği ve bu içtüzük
hükümlerinin de siyasi parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında
katılmalarını sağlayacak yolda düzenleneceği belirtilmiştir. Anayasal bu düzenlemeye uygun
olarak da İçtüzüğün Parti gruplarının komisyonlarda temsili başlıklı 21 inci maddesinin
komisyonlarda grupların hangi oranda temsil edileceği konusunda atıfta bulunduğu 11 inci
maddenin birinci fikrası gereğince "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, siyasi parti gruplarının
parti gruptan toplam sayısı içindeki yüzde oranlarını ve bu oranlara göre her siyasi parti grubuna
düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit eder ve Danışma Kuruluna bildirir" hükmü
yer almıştır. Aynca yine içtüzüğün 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Bir siyasi parti grubu,
herhangi bir komisyonda kendisine düşen üyelikten vazgeçebilir." hükmü yer almaktadır. Bütün
bu bükümler gereğince Cumhuriyet Halk Partisi Anavatan Partisinin Meclis'te Grup olarak temsil
edilmeye başladığı tarih olan 14.10.2005 tarihinden itibaren sayısal olarak temsil edilmesi gereken
oranın üzerinde bir temsil ile Komisyonda temsil edilmeye devam etmiştir. Komisyonumuzda 4
Milletvekili tarafından temsil edilen Cumhuriyet Halk Partisinin 1 üyesini çekmesi gerektiği halde
bu süre zarfında Komisyon üyeliğinden çekme gerçekleşmemiştir. Anavatan Partisi kendisine
düşen 1 üyelik için aday göstermeyeceğini, kendisine düşen üyelikten vazgeçmiş olduğunu
belirtmiş olsa dahi üyelikten vazgeçen bir Partinin yerinin bir başka Parti tarafından üye sayısı
oranın üzerinde temsilini sağlayacak şekilde hareket etmek ne Anayasa ne de İçtüzük hükümleri
ile bağdaşmayacaktır.

CUMHURİYET HALK PARTİLİ KOMİSYON ÜYELERİNİN ÇALIŞMALARA
KATKISI (!)

Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin komisyona gelen bilgi ve belgeleri incelemek
yerine sürekli olarak Komisyonda bilgisine başvurulan şahıslardan sorulacak sorulara vanlıncaya
kadar uzmanlardan çalışma bekler bir tutum içerisine girmeleri yadırganmıştır. Komisyonda
bulunan bilgi ve belgeleri incelemeksizin salt tutanaklara bağlı olarak nasıl bir muhalefet şerhi
hazırlayabildikleri ise düşündürücü bulunmuştur.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINA DİĞER KATKILAR (!)

Komisyonumuzda görevlendirilen uzmanlar hususuna gelince; bu konuda da niçin
Gaziosmanpaşa Üniversitesinden bir öğretim görevlisinin istihdam edildiği, Ankara'da o kadar
uzman varken niçin buralardan uzman temin edilmediği hususu da zaman zaman tartışılmıştır. Bu
konuda da; Komisyonumuzca, 19.10.2005 tarihli beşinci toplantısında;

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden personel ve yüksek öğrenim mevzuatı
konulannda uzman bir öğretim üyesi istenmesine ve Yüksek öğretim Kurulundan da yine bir
uzman istenmesine karar verilmiştir.
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Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine uzman istemi konusunda yazılan 25.10.2005
tarihli yazımıza; Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından yazılan 3.1.2006 tarihinde yazılan
(yaklaşık 2 ay 9 gün sonra) cevabi yazıda "bir üniversitenin başka bir üniversite teşkilatı hakkında
görüş bildirmesinin uygun olmayacağı düşünüldüğünden konu hakkında uzman bir öğretim
üyesinin görevlendirmesi yapılamamıştır." İfadeleriyle Komisyonumuza uzman görevlendirmesi
yapılmayacağı bildirilmiştir.

Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığına, 2.12.2005 tarihinde "yüksek öğretim kurumlarının
işleyişi ve yüksek öğretim mevzuatı konularında ihtisas sahibi bir uzmanın, Komisyon toplantıları
esnasında bilgisine başvurulmak üzere Komisyonumuzda görevlendirilmesini" ihtiva eden
yazımız gönderilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bu yazımıza "bir uzmanın
yükseköğretimin her alanında ihtisas sahibi olabilmesi mümkün olmadığından ve görev tarihi ile
süresi belirtilmediğinden söz konusu talebinize ilişkin Kurulumuzca bir işlem yapılamamıştır.
Ancak uzmanlık alanı ile söz konusu görev tarihinin bildirilmesi halinde Kurulumuzca
görevlendirme yapılabileceği hususu" belirtilmek suretiyle 5.1.2006 tarihli yazısı ile cevap
verilmiştir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının bu yazısı Komisyonumuza 18.1.2006 tarihinde
ulaşmış olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 105 inci maddesi gereğince
Komisyonumuzun süresinin 25.1.2005 tarihinde dolacak olması nedeniyle, Komisyonumuzun
kalan 7 günlük kısa bir süresi içinde Yüksek öğretim Kurulundan tekraren uzman istenmemiştir.

UZMANLAR HAKKINDA BİLGİ

Bilindiği üzere TBMM İç Tüzüğünün 105. maddesinin 4. fıkrasında " Komisyon, gerekli
gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilir."hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm gereğince, Komisyonumuz çeşitli toplantılarında farklı kurum ve kuruluşlardan
bilgisine başvurmak ve rapor yazımında teknik olarak katkı sağlamak amacıyla uzman talep
edilmiş, bu talepler doğrultusunda farklı kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendirilmiştir. Bu
uzmanların görevi uzmanlık alanlarında Komisyon çalışmalarına yardımda bulunmak ve ayrıca
çalışmalar sonucunda düzenlenecek olan Raporun yazımına teknik katkıda bulunmaktan ibarettir.
Bunun haricinde herhangi bir görüş bildirme, değerlendirme yapma, yorumda bulunma yetkileri
bulunmamaktadır. Bu yetkiler tamamen Komisyon üyesi Milletvekillerine aittir. Çalışmalar
sonucunda ortaya çıkan Rapor tamamen Komisyon üyelerinin ürünüdür ve onlar tarafından da
imzalanmaktadır.

Komisyonumuz Uzmanlarından Cem Baş uzun yıllar Ondokuz Mayıs Üniversitesinde
çalışmış ve kendi isteği ile ayrılarak Gaziosmanpaşa Üniversitesine naklen atanmıştır. Hiç bir
dönem Üniversite yöneticileri ile şahsi bir husumeti olmamıştır.

Özlük haklan ile ilgili bir konuda kişisel haklarını aramak amacıyla üniversite tüzel
kişiliğine karşı dava açmış ve kazanmıştır. Kazanmış olduğu bu davada verilen karan süresi içinde
uygulamayan idare hakkında yasal yollara başvurarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda
bulunmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığınca görevsizlik karan verilmiş ve dosya ceza soruşturması
için Yükseköğretim Kuruluna gönderilmiştir.

Cumhurbaşkanlığınca Prof. Dr. Ferit Bernay'ın rektörlüğe atanması nedeniyle Atatürk
anıtında yapılan eylemde ise, mahkemece uzmanımızın orada idare tarafından görevlendirildiği
kabul edilerek beraatine karar verilmiştir.

KOMİSYONU YIPRATMA GAYRETLERİ

Komisyonun çalışmalarını en sağlıklı biçimde ve belgelerin güvenilirliği bakımından
gerekli olan bilgi ve belge akışının, Araştırma önergesinin konusunu teşkil eden Ondokuz Mayıs
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Üniversitesi'nden olması kaçınılmaz olmuştur. Araştırma kapsamının ve incelenecek alanların
fazla olması nedeniyle istenecek bilgi ve belgelerle ilgili fotokopi ve kırtasiye masrafının
azaltılması amacıyla Komisyonumuz tarafından istenen bilgi ve belgelerin 6.12.2005 tarihli
yazımızla, Rektörlüğe elektronik ortamda da gönderme imkanı sunulmuştur. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi ile yapılan yazışmalar neticesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesinden 1200 civarında
klasör belge gönderilmiş, bu da yaklaşık 300 bin sayfa fotokopinin incelenmesini gerektirmiştir.
Ancak Komisyon tarafından Üniversiteden istenen bu bilgi ve belgelerle ilgili olarak Üniversite
yönetimi tarafından fotokopi masraflarının 1 trilyonu bulduğu yönünde kamuoyu yanlış
yönlendirilerek, abartıdan ibaret ifadeler kullanılmıştır. Halbuki, Komisyonumuz tararından
istenen ve Komisyonumuza gönderilen belgelerle ilgili olarak serbest piyasadan yapılacak küçük
bir araştırma ile toplam fotokopi ve klasör maliyetinin ise 30 milyarı geçmeyeceği açıktır.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUNUN TUTUMU

Komisyon tarafından çeşitli kurumlardan çok sayıda bilgi ve belge istenmiştir. Bütün kamu
kurum ve kuruluşları Komisyon tarafından istenilen bu bilgi ve belgelere mümkün olan en kısa
sürede cevap vermeye çalışmışlardır. Ancak, bilgi ve belge göndermekten imtina eden veya geç
gönderen kurumlar da kuşkusuz olmuştur.

Araştırma Komisyonlarının sûresi dikkate alındığında bu cevaplardaki gecikmeler daha net
anlaşılacak ve Araştırma Komisyonlarının çalışmalarını süresinde tamamlamasının zorluğu
görülecektir. Bu yazışmalardan anlaşılacağı üzere önemli olan Komisyonun yazışmalarına lehte
veya aleyhte kısa sürede cevap verilmesidir. Uzun bir süre sonra verilen bir cevabın anlamı
zamana karşı yanşan Araştırma Komisyonlarında fazla bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü, bu
alman olumsuz cevaplara karşı Komisyonun başka bir alternatif bulma yönünde zamanı çok az
kalmış bulunmaktadır.

Komisyonumuz tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına 22.12.2005 tarihinde
yazılan; "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün Ankara Ataç Sokakta 1994 yılında açmış
olduğu "Ankara irtibat Bürosu" ve 8.12.2005 tarihinde yazılan; "Samsun Cumhuriyet
Başsavcılığının; görevsizlik karan vererek YÖK Başkanlığına gönderilen evraklarla ilgili olarak
bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istendiği, sözkonusu bilgi ve belgeler Yüksek öğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından aradan uzunca bir süre geçmesine rağmen Komisyonumuza
gönderilmeyince 3.1.2006 tarihinde bu bilgi ve belgeler Yüksek öğretim Kurulundan tekiden
istenmiş olup bu yazılara Komisyonun rapor taslağının dağıtıldığı gün olan 24.1.2006 tarihinde
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca cevap verilmiş, yazı da 30.1.2006 tarihinde
Komisyonumuza ulaşmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının göndermiş olduğu bu yazı ile
8.12.2005 tarihinde ve 22.12.2005 tarihinde istenen yazılarla ilgili araştırma ve incelemelerin
devam ettiği ifade edilerek neticelendiğinde en kısa zamanda bilgi verileceği belirtilmiştir. Daha
sonra 1.2.2006 ve 2.2.2006 tarihli yazılarla istenilen bilgi ve belgeler gönderilmiştir. Böylece
istenilen bilgi ve belgelere aradan yaklaşık iki aylık bir süre geçtikten, üstelik Komisyonun görev
süresinin bitiminden sonra cevap alınabilmiştir. Bunun sonucu olarak gönderilen bilgi ve
belgelerin Komisyonun raporunda değerlendirilebilmesi imkanı da olmamıştır, özellikle yukarıda
istenen iki konuda böyle bir gecikmenin yaşanması düşündürücüdür. Halbuki Komisyonumuz
tarafından Yükseköğretim Kurulundan istenen diğer bir kısım bilgi ve belgelerle ilgili olarak
böyle bir gecikme yaşanmamıştır.

KOMİSYON ÇALIŞMALARININ SÜRESİ

Araştırma Komisyonunun çalışmalarını etkin ve verimli bir şekilde tamamlayabilmesi
açısından Komisyonun çalışma süresinin üzerinde durulması gerekmektedir. Araştırma
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Komisyonlarının çalışma süresi 3 ay olmakla birlikte, çalışmanın tamamlanamaması halinde 1 ay
uzatma sûresi verilebilmektedir. Bu süre dahilinde Araştırma Komisyonunun çalışmalarını
tamamlaması beklenmektedir. Ancak, Komisyonun Başkanlık Divanının teşekkülü, Komisyonda
çalışacak uzmanların tespit edilmesi ve görevlendirmelerinin yapılması, bilgi ve belgelerin
isteneceği kurumların tespit edilerek ilgili bilgi ve belgelerin istenmesinin Komisyonun bu azami
4 aylık süresi içinde tamamlanması gerekmektedir. Araştırma Komisyonlarının talebi Özerine
Kamu Kurum ve Kuruluşlarından bilgi ve belge taleplerini veya uzman isteme taleplerini
kuruluşların hiç karşılamaması veya geç karşılaması durumunda Araştırma Komisyonlarının
herhangi bir yaptırım yetkisi bulunmamaktadır. Bundan dolayı Araştırma Komisyonlarının süre
konusunda esnek bir çalışma zamanına ihtiyaçları bulunmaktadır.

KOMİSYON TUTANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Komisyon raporunda iddia sahiplerinin beyanları sadece iddia olarak yer almış, üniversite
yöneticilerinin beyanlarına ise daha geniş bir şekilde özetlenerek yer verilmiştir. Komisyonun
tutanaklarının tamamının 1200 sayfa civarında olduğu düşünüldüğünde Komisyona bilgi veren
şahısların beyanlarına Raporda özet olarak yer vermenin kaçınılmaz olduğu anlaşılacaktır.

TÜRK CEZA KANUNUNUN 279 UNCU MADDESİNDEN KAYNAKLANAN
YÜKÜMLÜLÜKLER

Anayasa'nın 98 inci maddesinin 3 üncü fıkrası "Meclis Araştırması, belli bir konuda bilgi
edinmek için yapılan incelemeden ibarettir." Şeklinde Meclis Araştırmasını tarif
etmiştir.Araştırma Komisyonu bilgi edinmek için yaptığı inceleme sırasında Kamu adma
soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğine muttali olduğunda Türk Ceza
Kanununun Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi başlıklı 279 uncu maddesindeki,

" (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle
bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususla
gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun, adli kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya
göre verilecek ceza yarı oranında artırılır."

Düzenleme karşısında durumu yetkili makamlara bildirmesi gerekeceği kuşkusuzdur.
Dolayısıyla Komisyonun, Komisyon Başkan ve üyelerinin böyle bir durumla karşılaşmaları
karşısında olayı yetkili makamlara intikal ettirme yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun
sorgulama, yargılama veya suç ihdas etme şeklinde algılanması doğru değildir.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİMİNİN BAZI TASARRUFLARI

YETKİSİZ SENDİKA İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI

Komisyon raporunun ilgili başlığı altında, kamu zararı meydana geldiği konusunda bir
değerlendirme yapılmamıştır. Sayıştay tarafından yapılan incelemede kamu zararının
oluşmadığının bildirildiği raporun sonuç bölümünde aşağıda belirtilen tespit yapılmıştır.

"-Yargıtay'ın 22.09.2004 tarihli İş kolu tespit kararından protokolün imzalandığı
23.03.2005 tarihine kadar geçen sürede, işçilerin yetkili bir sendikaya üye olmadığı Üniversite
yönetimince bilinmesine rağmen, Üniversite Rektörünün işçilerin haklarının korunması yönünde,
2822 sayılı Kanunun 11. maddesine göre teşmil yoluna başvurma imkanı varken bu yolu
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kullanmayıp yetkisiz sendikayla protokol imzalaması öncesi söz konusu sendikanın yetkili olup
olmadığının yeterince araştırılmamış olması nedeni ile kusurlu davranış sergilediği şeklinde
yorumlanmıştır." Denilmektedir.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE KADRO KULLANIMINDA KEYFİLİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin uzmanlık kadrolarına atanan kişilerden büyük bir kısmının
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesinde belirtilen laboratuvarlarda,
kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görev ifa etmedikleri, Üniversitenin idari
kadrolarından uzmanlık kadrolarına naklen atanan kişilerin söz konusu uygulama alanlarında
görev ifa etmekten çok bu unvanla eski görevlerim sürdürdükleri görülmüştür. Bu durum ise
uzman kadrolarının kamu yararından daha ziyade kişisel menfaatler temin etmek (yüksek maaş
ödemesi yapılabilmesi gibi) amacıyla hareket edildiği izlenimi vermektedir.

2S47 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde; öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi
bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi
uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişilerin öğretim görevlisi kadrolarına
atanabileceği ifade edilmiştir. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin öğretim görevlisi kadrolarının
incelenmesi neticesinde, bazı öğretim görevlilerinin bu kadrolara atanmasına rağmen üzerinde hiç
ders bulunmadığı veya çok az ders bulunduğu, bazı öğretim görevlilerinin almış oldukları eğitim
ve/veya kazandıkları iş deneyimleri üe ilgili olmayan dersleri verdikleri, bazı öğretim
görevlilerinin ise lisans eğitimini tamamladıktan kısa bir süre sonra bu kadrolara atandıkları
görülmüştür.

Öte yandan, öğretim görevlisi ve uzman kadrolarının zaman zaman 657 sayılı Kanuna tabi
görevlere atanmak için şart olan Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS) bertaraf etmek (ilgili
kişiler ilk önce uzman ve okutman kadrolarına atanmışlar, kısa bir süre sonra ise 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolara geçirilmişlerdir), zaman zaman ise kişilere yüksek emeklilik aylığı
bağlanmasını temin etmek için (ilgili kişiler emekliliklerine kısa bir süre varken bu kadrolara
atanmışlar ve belirli bir süre sonra da bu kadrolardan emekli olmuşlardır) kullanıldığı tespit
edilmiştir.

Hal böyle iken Kanunda uzman ve öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilan
ve sınav yapılması hususunda bir hükme yer verilmemesi gerekçesi ile söz konusu kadrolara
yapılan atamaların 2547 sayılı Kanuna uygun olduğunun savunulması ve bu kadrolara ataması
yapılacak kişilerin seçiminde bilimsel yeterlilik gibi objektif kriterlerden çok "Toplumda kanaat
önderleri olmuş kişilerin çocukları" gibi sübjektif kriterlerin esas alınması anlaşılamamıştır.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLE OMÜ VAKFI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Üniversitenin, bazı taşınmazlarını OMÜ Vakfının iktisadi işlemelerine kiraladığı, kiralama
işlemlerinden bir kısmın yasal düzenlemelere aykın şekilde Üniversite Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildiği ve katma bütçeye gelir kaydedilmesi gereken kira
bedellerinin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesine gelir kaydedildiği tespit edilmiştir.

Aynca, söz konusu yerlerin tahmini kira bedellerinin tespitinde 2886 sayılı Kanun 11 inci
maddesine uygun işlem tesis edilmediği görülmüştür. Bu hükmün gereklerinin yerine
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getirilmemesi ise Üniversite tarafından rayiç kira bedellerinin tespitinde hangi kriterlerin esas
alındığı hususunda tereddütler oluşturmakta ve bu rayiç tespiti açıklamaya ihtiyaç göstermektedir.

Diğer taraftan, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle
İlişkilerine Dair Kanun tarafından yasaklanmasına rağmen Üniversitenin bazı taşınmazlarının
ihalesiz ve bedelsiz olarak söz konusu işletmelere tahsis edildiği görülmüş olup, bu durum Vakfa
ve/veya iktisadi işletmelerine kamu kaynaklarının aktarıldığı sonucunu doğurmaktadır.

öte yandan, Üniversite personeli ile OMÜ Vakfı personelinin maaşlarının ödenmesi ve
öğrencilerin harç tutarlarımn tahsil edilmesi için Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ile Üniversite
Rektörlüğü arasında Kasım 2002'de protokol imzalandığı, bu protokole istinaden ödenen
800.000.-YTL.'nin Üniversite bütçesi gelir kaydedilmesi gerekirken Vakfa aktarıldığı tespit
edilmiştir. Banka tarafından Komisyonumuza gönderilen tabloda söz konusu paranın 692.000.-
YTL'sinin maaş karşılığı olduğu açıkça ifade edilmiş olup, bu paranın Vakfa bağış yapıldığı
şeklinde mütalaa edilmesi mümkün gözükmemektedir.

ANKARA İRTİBAT BÜROSUNA AİT HARCAMALAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesine ait Ankara ilindeki irtibat bürosu ve bu büroya yapılan
harcamalar konusunda, 10/251 No.lu Meclis Araştırma Komisyonu Raporuyla, mevzuata aylan
işlemler şu şekilde tespit edilmiştir;

1) irtibat bürosu ve konaklama yeri olarak kullanılan bu dairenin kiralanması ve buna
dayanılarak kullanılması yasal açıdan mümkün değildir. Aynı zamanda, daha önce de belirtildiği
üzere, bu irtibat bürosunun konaklama yeri ve irtibat bürosu olarak kullanılmasının pratik açıdan
da bir faydası ve mantığı yoktur.

2) Açılması yasal olmayan irtibat bürosunun her türlü giderinin Üniversite
bütçesinden karşılanmasının da yasal olmadığı, aynca, 1050 sayılı yasanın 7 inci maddesiyle ve
Yıllan Bütçe Kanunlarına konulan hükümlerle de belirlenmiştir.

3) Açılması ve masraflarının kamu bütçesinden karşılanması yasal olmayan irtibat
bürosunun bütün giderleri bu tip harcamaların yapılmasının mevzuat açısından mümkün
olmadığı Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığı bütçesinden yapılmıştır.

Sonuç itibariyle, 1994 yılından bugüne kadar, 12 yıl boyunca irtibat bürosu için yapılan
her tür harcama, tıpkı böyle bir büronun kiralanmasında olduğu gibi yasal dayanaktan
yoksundur. Üniversitenin keyfi ve yasalan hiçe sayan bir şekilde yönetilmesinin bir yansıması
olarak bütçe kaynaklannm heba edilmesidir.

Görüleceği üzere.söz konusu irtibat bürosuna ait yasal olmayan hususlar 2000 yılından
itibaren değil, büronun ilk kez kiralandığı 1994 yılından itibaren tespit edilmiş olup buna göre
işlem yapılması istenmiştir. Dolayısıyla,2000 yılından önceki yıllara ait olan tespitlerde
yapılmıştır. Kaldıki, Komisyonumuzca, konunun Sayıştay Başkanlığınca da incelenmesi talep
edilmiş olup bu konuda Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda"Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlüğünce Ankara'da İrtibat ve Konaklama Merkezi olarak apartman dairesi kiralanması ve
buraya tahsisli araç ile dairenin her türlü giderinin Sağlık kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
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öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığınca karşılanması yasal açıdan mümkün görülmemiştir."
denilmiştir.

KARDİYOLOJİ MERKEZİ İNŞAATINA AİT İDDİALAR

Kardiyoloji Merkezinin Çocuk Hastanesine dönüştürülmesiyle ilgili olarak yasal
olmayan hususlar 10/251 No.lu Araştırma Komisyonu Raporunda şu şekilde tespit edilmiştir,

A-Kardiyoloji Merkezi Devlet Planlama Teşkilatından izin almadan ve yine DPT
tarafından gerekli proje revizyonu yapılmadan Çocuk Hastanesine dönüştürülmüştür.

B- Aynı zamanda Kardiyoloji Merkezinin Çocuk Hastanesine dönüştürülmüş olması
sebebiyle ek maliyetlere katlanılarak Üniversite zarara uğratılmıştır.

B-Kardiyoloji Merkezi 27.08.2002 tarihinde Rektör Ferit BERNAY' m onay vermesi ile
Çocuk Hastanesine dönüştürülmüş olmasına rağmen onay tarihi olan 27.08.2002 tarihinden
sonra ilgili kurumlara Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafindan (Araştırma
Komisyonu, YÖK,Sayıştay ve DPT ) bu konuda sürekli olarak "resmi makamlara yanıltıcı bilgi
verme" niteliğinde yanıltıcı bilgiler verilmiştir.

Tespit edilen hususlar, söz konusu işin ihale sürecine ait olmayıp daha sonraki inşaat
aşamasıyla ilgilidir ve Araştırma Komisyon Raporunun ilgili bölümünde de açıkça görüleceği
üzere yasal olmayan bu hususlar belgeleriyle ortaya konmuştur.

MAHKEME GİDERLERİ, AVUKATLIK ÜCRETLERİ VE TAZMİNATLAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün hukuka aykın işlemler tesis
etmesi,Komisyonumuzca değil.bizzat ilgili mahkeme kararlarıyla tespit edilmiştir. Bu durum,
söz konusu 103 adet mahkeme kararlarının incelenmesiyle de kolayca anlaşılabilir niteliktedir.
Komisyonumuzca yapılan şey, Üniversite bütçesinden yersiz olarak mahkeme giderleri,
avukatlık ücreti ve tazminat ödenmesi sebebiyle Üniversitenin zarara uğratıldığının ortaya
konması ve bu kamu zararının hukuka aykın işlemlerin tesis edilmesinde kasıt ve kusuru
bulunan personele, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddelerinin
amir hükümlerine göre ödettirilmesinin talep edilmesinden ibarettir.

DİSİPLİN SORUŞTURMALARI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nden 2000-2005 yıllan arasında açılan disiplin
soruşturmalanna ilişkin bilgiler istenilmiş ve Araştırma Komisyonuna gönderilen soruşturma
listesine göre soruşturma sayısı 309 olarak gözükmektedir. Oysa, soruşturma açılan kişi bazında
değerlendirme yapıldığında toplam soruşturma sayısı 491 olmaktadır. Soruşturma sayısının
belirlenmesinde soruşturma konusunun esas alınarak yapılacak hesabın Komisyonumuzun
araştırma yöntemine uygun olmayacağı açıktır. Zira, araştınlan husus "Dr. Bernay döneminde
açılan soruşturma sayısının üniversitenin tarihi boyunca açılan soruşturma sayısının (5) katı
olduğu"na ve "değişik soruşturmalarla personelin taciz edilmeye çalışıldığına ilişkin iddialardır.
Bu durumda, "Soruşturmalarla taciz edilmeye çalışılan personeF'dea söz edildiğine göre,
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hakkında soruşturma açılan personel sayısının dikkate alınması ve aynca, disiplin cezasının
şahsiliği ilkesinden hareketle kişiler bazında açılan soruşturma sayısının dikkate alınması
gerekeceği tabiidir.

Disiplin soruşturma sayılarına ilişkin olarak Komisyonumuza Üniversite tarafından verilen
bilgilerin eksik ve gerçek dışı olduğu, ilgililerince ya da Üniversitenin gönderdiği diğer
kaynaklardan tespit edilen bilgiler ile doğrulanmıştır. Bu gerçek dişilik, sunum yöntemi nedeniyle
soruşturma sayılarının farklı değerlendirilmesinden değil,'gönderilen listede baa soruşturmaların
hiç bildirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Soruşturmaların sonuçlan hususunda da yanlış bilgiler
verilmiştir.

özellikle de üniversite yönetiminin yargı mercilerine gönderdiği soruşturma sayılan ile
komisyonumuza gönderdiği soruşturma sayı ve listesi arasında çok ciddi fark bulunmaktadır. Bu
durumun, kayıtların düzensiz tutulmasından kaynaklanmış olabileceği gibi, soruşturma sayılarının
düşük gösterilmesi amacından kaynaklanmış olabileceği de göz ardı edilmemelidir.

Disiplin hükümlerini ihlal eden kimseler hakkında disiplin soruşturması açılmasını hiç
kimse eleştirmemektedir. Aksine eleştirilen, yüz kızartıcı isnatların sanıkları açık bir şekilde
korunur iken, bazı kimselerin her davranışının soruşturma konusu yapılması, benzer isnatlar
konusunda farklı işlemler yapılmasıdır.

Disiplin cezalarının iptal nedenlerinin, soruşturmacıların disiplin hukuku konusundaki
formasyon yetersizliğine bağlanamayacağı açıktır. Zira, disiplin cezasını soruşturmacılar
vermemektedir. Bazı soruşturmacı önerileri kabul edilmediğine göre, demek ki nihai
değerlendirmeyi disiplin amir ve kurulları yapmaktadır. Üniversite yöneten ve özellikle de kişisel
haklara etkisi nedeniyle adalet ölçülerine en fazla ihtiyaç duyulan disiplin soruşturmaları alanında,
kişiye göre uygulamanın disiplin hükümlerini iyi bilmemekle açıklanamayacağı tartışmasızdır.
Özellikle de formasyon eksikliğinin, Rektörün kategorik olarak dışladığı kimselerin
cezalandın İması, Rektörün yakın ilişki içinde bulunduğu kitlenin kategorik olarak aklanması
şeklinde sonuç vermesi çelişkilidir.

Verilen disiplin cezalarının yargı organlarınca iptali ya da onaylanmasına ilişkin istatistik
yapılırken sadece dava konusu edilenlerin hesabının yapılması doğaldır. Zira, "dava konusu
edilmeyen işlemlerin de eğer yargıya götürülseydi çoğu iptal edilirdi'' şeklindeki görüş ne kadar
yanlış ise, "dava konusu edilmediğine göre, demek ki bu işlemler hukuka uygundur" şeklindeki
görüş de o kadar hatalıdır.

Bazı disiplin cezalarının aleyhine dava açılmaması, disiplin cezasının hukuka uygunluğu
konusunda bir karine teşkil etmez. Aksine bu durum, bazı kimselerin dava açma cesaretlerinin bile
kırılmış olduğunu göstermesi bakımından ilginçtir. Açılan disiplin soruşturmasına verdiği
savunmasında isnadı kabul etmemiş bir kimsenin cezayı kabul etmesi mantık kuralları ile
bağdaşmamaktadır. Eğer, açılan disiplin soruşturmasında bir kimse suçlamayı kabul etmiş ve
verilen ceza aleyhine de yargı yoluna başvurmamış ise, kendi suçluluğunu kabul anlamına gelecek
bu durumun bir mantığı vardır. Ancak, haksız yere suçlandığı şeklinde savunma yapan bir
kimsenin, kendisine uygulanan ceza aleyhine dava açmaması, dava maliyetinden de kaynaklanmış
olabileceği gibi, dava açma cesaretinin kırılmasına yol açacak uygulamaların varlığına da işaret
etmektedir.

Doç.Dr. Ömer Kuru'nun beyanları bir taraf beyanıdır ve değerlendirilmesi ilgili mercilere
ait olmak üzere iddiaları rapora alınmıştır. Ancak, Dr. Kuru hakkında verilen aylıktan kesme
cezasının, idare mahkemesince onaylandığına ilişkin bir bilgiye Üniversite tarafından gönderilen
belgeler arasında rastlanılmamıştır. Üniversite tarafından gönderilen bilgide, cezanın Mahkeme
tarafından iptal edildiği ve Mahkeme kararının Danıştay tarafından bozulduğu bilgisine yer
verilmiş, ancak Mahkemenin nihai karan konusunda bir bilgiye yer verilmemiştir. Daha sonraki
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gelişmeler hakkında, Komisyonumuza bilgi vermekle yükümlü olan Üniversite tarafından
herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Aynca, Dr. Kuru'nun maruz kaldığı uygulamaların benzerlerinin, Tıp Fakültesi eski
Dekanı Prof. Dr. Kayhan Özkan, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. E. Odacı, Yrd. Doç.
Dr. B. Şahin ve Yrd. Doç. Dr. M. Emirzeoğlu'nun da maruz kaldıkları görülmekte olup, bu durum
bazı akademisyenlerin sistematik olarak yıldırılmaya, korkutulmaya çalışıldıkları yolundaki
iddiaları destekler niteliktedir.

Disiplin soruşturmalarının zaman aşımı süresine kadar bekletilmesi de, bir çeşit psikolojik
taciz anlamı taşımaktadır. Bir kamu görevlisine, disiplin soruşturması açıldığı bildirildikten sonra,
makul süre içinde disiplin soruşturmasının tamamlanmaması, kamu görevlisinin zaman aşımı
süresince bir isnat ve ceza tehdidi altında tutulması ciddi bir hak ihlalidir. Disiplin cezalan, bir
mesleki statünün iç disiplinini korumayı ve ayakta tutulmasını amaçlar. Disiplin cezalannın kamu
kurumunun iç disiplinini sağlama amacından uzaklaşarak, personel üzerinde bir psikolojik baskı
aracına dönüştürülmesi hatalıdır. Hakkında disiplin soruşturması açılan kamu görevlisi hakkında,
kurum iç disiplinini bozacak bir davranışının bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmaktadır.
Kamu görevlisinin kurum iç disiplinini bozan davranışı var ise, bu davranışın karşılığı olan
disiplin cezasının uygulanmaması disiplin amirlerinin görevlerini yasalara uygun olarak
yapmadıkları anlamını taşımaktadır.

Diğer taraftan, hakkında ceza tayini gereği bulunmayan bir memurun isnattan kurtulmaya
ve aklanmaya da hakkı bulunmaktadır. İsnattan kurtulma hakkı, temel hak ve hürriyetlerin bir
parçasıdır. Hakkında ceza tayini gerekmeyen bir memurun, zaman aşımı süresince isnat altında
tutulmak suretiyle ceza tehdidi ile yüz yüze hayatını sürdürmeye mecbur bırakılması ciddi bir hak
ihlalidir.

Rektörlük tarafından bildirilen dosyalar içinde (9) adet disiplin soruşturmasının zaman
aşımı süresince tamamlanmadığı ve zaman aşımı nedeniyle ceza verilmediği anlaşılmaktadır.
Disiplin soruşturma bilgileri içinde yer almayan bazı dosyalarda da, ilgilileri tarafından
soruşturma sonucunun kendilerine bildirilmediği Komisyonumuza bildirilmiştir. Üniversite
tarafından iletilen resmi bilgiler içinde yer almaması nedeniyle bu iddiaların değerlendirilmesi
mümkün olmamıştır. Ancak resmi bilgiler içinde yer alan ve zaman aşımı süresi içinde
tamamlanmadığı anlaşılan soruşturma sayısı da az değildir.

Prof. Dr. Musa Kazım Onar tarafından yürütülen bir soruşturmanın süresinin, 01.09.2003
tarihinden itibaren 02.05.2005 tarihine kadar hiçbir gerekçe gösterilmeden (11) kez uzatıldığı,
dosyadaki bilgilere göre bu süreçte hiçbir incelemenin bulunmadığı, soruşturulan Prof. Dr. Yusuf
Demir'e soruşturma açıldığının ilk olarak 18.05.2005 tarihinde yani soruşturmanın
başlatılmasından 22.5 ay gibi rekor bir süre sonra bildirildiği, soruşturmanın tamamlanmış
olmasına rağmen Dekanlığın soruşturma sonucuna ilişkin yazısının da dosyada bulunmadığı,
soruşturmacı tarafından "Uyarı cezası" teklif edilmiş olmasına rağmen süre aşıldığı için Dekanlık
tarafından zaman aşımı nedeniyle ceza verilemediği tespit edilmiştir.

Memur Hülya Karataş ile H. Tahsin Çakıroğlu arasında meydana gelen tartışma nedeniyle
her iki taraf da kınama cezasına çarptınlmış, Hülya Karataş'ın cezası Rektörlük Disiplin Kurulu
tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kaldınlmıştır. Değerlendirme yapılırken, H. Tahsin
ÇAKIROöLU isimli memurun cezasının kaldmlmadığına değinilmemiş, sadece, "Hülya
Karataş'ın cezası Rektörlük Disiplin Kurulu tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin
kaldırılmıştır." ibaresine yer verilmiştir.

Merzifon Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören iki öğrenci, kendilerini ders sırasında
öğr. Gör. Zekeriya Paşaoğlu 'nun taciz ettiği ve sıkıştırdığı iddiasıyla Cumhuriyet savcılığına suç
duyurusunda bulunmuştur. Üniversite tarafından açılan soruşturmada ise, Soruşturmacı Prof. Dr.
Zümrüt'ün, ifadesini almak için soruşturulan Zekeriya Paşaoğlu'na göndermiş olduğu 22.05.2005
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tarihli yazıda ise cinsel taciz iddiaları ile ilgili soru sormak yerine, adı geçene "Bileisayar
kullanım/ dersinde bilgisayarın faresinin yanlış kullanıldığı iddiasıyla acılan soruşturmayla
ileili sanık olarak ifadenize gereksinim duyulmaktadır" şeklinde ifadeleri içeren davet yazısı
gönderdiği görülmektedir. Soruşturmadaki yöntem, baştan olayın kapatılması amacı ile hareket
edildiği kanısını uyandırmaktadır.

YÖNETİM TARAFINDAN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TAKİP ETTİRİLMESİ

21.06.2002 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde geçici işçi
statüsünde çalışmakta olan Çetin Kara'nın araştırma görevlisi Adem Çalışkan ile tartışması
sonucu Ar.Gör. Adem Çalışkan'ın bayılması ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin Adem
Çalışkan'ı hastaneye götürmek üzere toplanmaları üzerine, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Osman
Zümrüt Adem Çalışkan'ı rol yapmakla, öğretim üyelerini de komplo hazırlamakla suçlayarak
haklarında soruşturma açtırmış ve soruşturmacı olarak da Prof. Dr. Erdoğan Başar
görevlendirilmiştir.

Ar. Gör. Adem Çalışkan hakkında "kamu düzenini bozucu eylemde bulunmak",

Prof. Dr. Hüseyin Peker hakkında "söz konusu eylemi yönlendirdiği kuskusu bulunmak",

Prof.Dr. M. Zeki Terzi, Prof. Dr. Mehmet Çakır, Yrd.Doç.Dr. Recep Gün ve Yrd. Doç. Dr.
Ahmet Çakır hakkında da "bu olaya doğrudan veya dolaylı destek vermek" iddiasıyla başlatılan
disiplin soruşturmasında,

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Zümrüt olayla ilgili olarak tanık sıfatıyla
verdiği ifadesinde, Fakültenin bütün öğretim elemanlarını kendisine karşı cephe almakla ve eylem
yapmakla suçlamış, rahatsızlanan ve baygınlık geçiren mesai arkadaşlanm hastaneye yetiştirme
niyetinde olan öğretim üyelerini "irticaya zemin hazırlamak" "ayrımcılık yapmak ikilik
çıkarmak" "düzeni bozmak" "çağdaş diploma töreninde huzursuzluk çıkarmak" gibi son derece
ağır ifadelerle suçlamıştır. Oysa bu olayla ilgili haklarında soruşturma acılan hiçbir öğretim
üyesine, soruşturmacı tarafından ceza önerisinde dahi bulunulmamıştır. Sadece olay esnasında
sinir krizi geçirip baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan Adem Çahşkan'a sözlü uyan cezası
verilmiştir.

Dr. Zümrüt'ün Çetin Kara ile ilgili olarak da "... Çetin Kara'yi Fakülteden uzaklaştırmak
istemeleri normaldir. Çünkü, ÇETİN KARA GÖREVİNİ EN İYİ YAPAN PERSONELDİR.
Rektörlük makamına dilekçe veren ve tutanak tutarak imza atanlar sürekli idare aleyhinde ve
olumsuz faaliyetlerin içinde olduklarından, PERSONEL ÇETİN KARA TARAFİNDAN TAKİP
EDİLDİKLERİNİ BİLDİKLERİ VE YANLARINA GELİP GİDENLERİN BİLGİSİNİ DEKANLIĞA
BİLDİRDİĞİ İÇİN RAHATSIZ OLMAKTADIRLAR. Eğer yanlış ve olumsuz hareketlerin
içerisinde değillerse niçin rahatsız oluyorlar?..." şeklindeki beyanları dikkat çekici bulunmuştur.

Özgür düşüncenin hakim olması gereken üniversitede, yine öğretim üyesi olan idareciler
tarafından öğretim üyelerinin kimlerle görüştüğünün, yanlarına kimlerin gidip geldiklerinin
araştırılması, adeta fişleme yapılırcasına takip ettirilmesi etik bir davranış olmadığı gibi idareciler
tarafından personelin asli görevinin dışında istihdam edilerek bir takım öğretim üyelerinin
üzerinde baskı kurmak amacıyla takiple görevlendirilmesinin, disiplin hukuku ve TCK'nu
anlamında suç niteliğinde bir davranış olacağı unutulmamalıdır.

Bu durum, genelleştirme yapılmamakla birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesinde akademik
personel hakkında soruşturma açabilmek için, gerekirse idareciler tarafmdan öğretim üyelerinin
bir takım personele takip ettirilme yoluna bile başvurulabildiğini ve bu eylemin normal bir
prosedürmüş gibi bir disiplin soruşturmasında açıkça dile getirilebildiğini göstermektedir.
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Üniversite tarafından Komisyonumuza iletilen bilgilere göre, bu olay nedeniyle Çetin Kara
(öğretim üyelerini takip edip Dekanlığa rapor veren) hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış
olması da bu kanıyı destekler niteliktedir. Dekan Dr. Zümrüt tarafindan "GÖREVİNİ EN İYİ
YAPAN PERSONEL" diye nitelendirilen Çetin Kara'nın bilahare Üniversiteden uzaklaştırıldığı
görülmektedir.

Diğer taraftan bu olayın, Raporun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde açılan disiplin
soruşturmalarının incelendiği bölümünde yer verilen "disiplin soruşturmalarının belirli akademik
personel üzerinde yoğunlaştığı, bir kısım akademik personel üzerinde disiplin soruşturması
baskısı ve ceza tehdidinin hiç kalkmadığı, soruşturma açabilmek için bazen suç yaratılmaya
çalışıldığı ve uygulamanın psikolojik taciz ve baskı boyutlarına ulaştığı, öğretim üyeleri
hakkındaki bazı tespitlerin hizmetliler, geçici işçiler eliyle yapıldığı..." yolundaki Komisyon
kanaatini destekler nitelikte olmasının yanında, bir geçici işçinin asli görevinin dışında suç
niteliğindeki bir görevde istihdam edilmesinin, keyfi yönetim ve kamu kaynaklarının amaç dışında
kullanımına örnek teşkil edebilecek çok sayıda olaydan bir başkası olduğu kuşkusuzdur.

Bu itibarla, öğretim üyelerini takip etme emrini verdiği anlaşılan Dekan Osman Zümrüt
halrVınHâ  bir geçici işçiyi asli görevinin dışında ve suç niteliğindeki bir işte istihdam etmesi
nedeniyle görevini kötüye kullandığı kanısına ulaşıldığından, YÖK Başkanlığına ve Cumhuriyet
savcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

T.C.
ONBOKUZMAVIS ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT PAKOLTESt DEKANU&TKA
SAMSUN
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T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNlVERSlTESİ

İLAHIYAT rAKÜLTEStoEKANLiCl

Sajı :BJ04.ODM.0.«7XIO.00/G.f, SAMSUN
Kona : ' 04.11.2002

Say» Arı- Git. Adem ÇAUŞKAK
OMU thkiyat FaküJtni

Ksrapcllt/SAMSUN

2UKJ0U Târikinde («Lalteralide çıkan kama dOttotai imzaca tjkaılnlı ve dUa m m bu
ofajı }6nltnd!rd!gl loıfkutu oba Prof. Dr. HIMJTIB PEKER, vt oaı dotejrk veya do£ndaa dettek
nnli£t S«« tfrüfcn öjrtfim »)-ri*ri ProtDr. MmUb ZeU TERZİ. PreC Dr. Mebmct ÇAKIR, Yni.
Dof. Dr. Afcmtt ÇAKfR vt Yrd. Doe. Dr. Rec*p CQa kakknd» baflttıtan ditiplla Mrafturrastı
«MKiıula, sonıtnnnacı tarafı»daa " YikKkfigrctim K«vmhn Y<w(içi. öğretim Eknoaaı vt
MtoarUn OUplIo YflMtBKİijrBÜı 5. naiâesmio {«) vt (») fıknUn jcrtfUce "U)»™o- e t a i ı İle
(tnbsdınlınıaız Gacrilmit olup, Vmm ik Bgili sos MVBDıUıUıI yuumma ı*bli| urüiıdep
İtibarca yedi (7) gOn Içiad* J*uh olarak Dekanlık Mıkaattka teslim etmenizi, ala» baldc «oa
t»v»Dmj baldunutfa* vaıgeçmt} Mjılaca^ma ve bafckınadı aHrcut dclHlerc gtr* taurar vtriktttf
kotlumu bilgUcrinlze rica (derin.

Prot Dr. Ounaa
Defea»
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T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Sayı :BJ<U.ODM.0.67.00.M/ 515-25 SAMSIN
Kon» : 05.11.1002

REKTÖRLÜK MAKAMINA
(Personel Daire Bafkanlığuu)

İfei: «.01.2002 ttrihli ve BJ(U.ODM.0.ti7.0Q.0a/S15-mi »ayılı yaiuna.

21.06.2002 tarihînde çılan «!*y!a ilgii Sn inceleme yapArfcen rtktBrlüğao 2İAU001 tarihli,
BJ0XOOM.047.004KV12>2«170 ve 2446J002 tarihE ve BJQJ.ODMA.67M.0Wl 23-11752 «yılı
.Viatan ve yine rtktîrifljfin MJI7J002 tsribli ve B-M»J.ODM^^7J)0JJÖ/I41.027999 yansı Ozerbe
Arş. dr. Adem ÇAMŞKAN'n kamu düzeafaıi bozucu eylemi ve bu olaya doğruda* veya dolaylı
destek veren Bjrelioı titmivUn faakkmda açılan soraftnrmt toouciuidıniınif olup, wro}ûırma
rapora ve lonif turroa dosyanın bir Srucgi Bisilcfe *Bnulttıqtıur.

nhi ve gereğini ara ederim.

ProC Dr.
Dekan
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TANIK İFADE TUTANAĞI

İFADEYİ ALAN I Prof. Dr. Erdoğan BAŞAR

İFAPlTYt VEREN : Prof Dr. Osman ZÜMRÜT

İFADENİN ALINDIĞI İlahiyat Fakültesi Dekanlık Toplantı Odan
YER-TARİH VE SAAT ı

İFADE VERENİN KİMLİĞİ
VE ADRESİ : \?l,t î •/_ •*..',.'». \JU,

" Bir $«y uMamaksuuı ve hiçbir jqr kumikstnn. iamiedeo korkmayarak, bir teiîre
kıpdmtyanüc bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim."

Adt Soyadı ve Wu>cJ--j

OLAYİN AÇIKLAMASI ; 21.06^002 tarihinde «ABJ» Adem ÇALİŞKAN1!» kamu
dozerüm bozucu eylon v« daha Mnre bu olayı
yönlendirdiji kuytusu olan Prof Dr. Hüseyin Pdcer ve ona
dolıylı veya doğrudan destek veren öğretim Üyeleri Prof.
Dr. Ntotaft Zeki Terzi. ProC Dr. Mehmet Çakıl, Yrd Doç.
Dr. Ahmet Çakır ve Yrd. Doc.Dr, Recep Gün hakkında

SORULDU : SORU-1:
21.06.2002 Cuma günü sabah saatlerinde

Fakültenizde olan Ar»*.lırma Görevlisi Adem
Çafaskan'm eylemi ile ilgili olarak bilgi veriri
misiniz?

YANIT: I

Dekanlığı devt aldığımdan itibaren
Fakültede daha önceki Rektör ProCDr. Osman
Çakır'duı sonra Rektör Prof. Dr. Ferit Demay'ın

, Rektör olarak atanmasına gösterdiği tepkiyi ve
flSU CfflİKalff olumsuz davramjı burada sinsice ve gidice

ı ı ı U U J U ı sürdürerek "bu fakültede bir çoğunluktayız sadece
dekin tek başına bir şey yapamaz" anlayışıyla ve
irticsya zemin hazırlayacak tutumla hareket eden
Prof DrHüseyin Peker ve Prof Dr. M. Zeki
Terzi, aynca dekanlıkb yönetim görevini

v paylaîirJtn ve görevlerini tam olarak yapmak
N gayrMinde ol»n ara$tırma goreviilerini ve dijer

ücretim üyelerini *t>U gelirsek. Dekan
destekleyenlerin iyi düşünmeleri gerektiğini"
söyleyerek Dekan Yardımcılarının istifa etmelerini
ve öğretim (iyelerinin görev yerinde gergin ve
huzursuz olmalarını bile sağlamışlardır
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Dekanlık personeli Çetin KARA'yi Fakülteden
uzaklaştırmak istemeleri normaldir. Çünkü Çetin
KARA görevini eti iyi yapan personeldir. Rektörlük

makamına dilekçe veren ve tutanak tutarak imza
atanlar sürekli İdare(Dek&nİjk) aleyhinde v« olumsuz
ffe&Eyütlerin içinde olduğundan personel Çetin KARA
tarafindan takip edüdikJertai bildikleri ve yanlarına
gelip gidenlerin bilgisini Dekanlığa bildirdiği için
rahatsız olmaktadırlar. Eğer yanlış ve olumsuz
hareketlerin içerisinde değillerse vaçin rahatsız
oluyorlar?

Sanıyorum İd, Prof. Dr, Hüseyin Peker ve Prof.
Dr. M. Zeki Terzi'nin bu tutumJanru sürdürdüğü
taktirde» gelecek öğretim yılında Fakültemizde huzur
olamayacağı endişesini taşımaktayım. Çünkü bunların
öğrenim ve eğitim için program ve proje çalışmaları
olmadığı gibi, sürekli idareyi engellemeyi ve düzeni
ve huzuru bozmayı amaç edinmişlerdir

Bumda son olarak vurgulamam gereken bîr şey
vardır:

Prof Dr. Hüseyin Pdker ve Prof. Dr, M. Zeki Terzi
sûrok£ olarak eylem için kullandıkları veya destekledikleri
Arş.Gör.Adefn Ç&lışkan'i 5uçsuz>masum ve mazur
göstererek suçluyu kurtarmak ve kollamak gibi bîr an niyet
ve sorumsuzluk taşımaktadırlar. Suçluyu kurtarmak için de
suçu zavallı geçici bir işçi olan ve çok iyi görev yapan Çetin
Kara-ya yıkmak gibi an niyetleri açığa çıkmıştır..

ASU
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ET ALİM İHALESİ

Üniversitenin ihale biriminde görevli Şube Müdürü (aynı zamanda o tarihte ilgili birimde
görevli Sayman) tarafından gündeme getirilen son derece önemli ve teknik olan (bir isteklinin
teklif zarfından eksik çıkan teklif mektubunun ihale tutan yazılmak suretiyle ihale
komisyonunca tamamlatüdığma ve edimin ifasına ilişkin) iddiaların vuzuha kavuşturulabilmesi
için kriminal uzmanlığa başvurulması zorunluluğu doğduğundan konu Araştırma Komisyonumuz
tarafından bir resmi yazı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis laboratuarları
Dairesi Başkanlığı Ankara Kriminal Laboratuarı Müdürlüğüne intikal ettirilmiş olup, ilgili
Kurumun incelemesi sonucu hazırlanan rapor bulgularının söz konusu iddialarla örtüştüğü,

Ve kaldı ki; ödemeye esas tutulan mevcut teklif mektubunun bu haliyle bile geçersiz bir
teklif olduğu, teklif mektubunun şekil şartlarını taşımadığı, mevzuatın hüküm altına
aldığı üzere "teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça
yazılması" gerektiği halde buna uyulmayarak teklif mektubunda rakam ve yazı ile
"329.800.000.000.-TL Yalnız Üçyüz Yirmi Dokuz Milyar Sekiz Yüz Milyon TL"
ifadesinin yazılması gerekirken bu tutarın "329.800.000.TL Yalnız Üçyüz yirmi
dokuzmilyo Sekizyflz milyon TL" şeklinde yazıldığı, bunun ise açıkça şekil şartına
aykırılık oluşturduğu, bu durumda 4734 sayılı Kanunun 30, 36 ve 37 inci maddeleri
gereğince teklifin değerlendirme dışı tutulup ihalenin söz konusu istekli üzerinde
bırakılmaması gerektiği halde hukuki olarak geçersiz teklifin ihale komisyonunca
kabul edildiği,

Anlaşıldığından konunun adli makamlara intikaline karar verilmiştir.
Ayrıca gizli kalması gereken yaklaşık maliyetin ihale yüklenicisine açıklanmasına ilişkin

iddia hakkında hiçbir araştırma ve inceleme yapılmamış konu doğrudan adli makamlara intikal
ettirilmiştir.

Öte yandan Sayıştay Başkanlığından söz konusu et ihalesine esas teklif mektubunun aslı
istenmiş, ancak Komisyonumuza teklif mektubunun aslı olmadığından bahisle fotokopisinin
gönderildiği görülmüştür. Bunun üzerine teklif mektubunun aslı bu kez Üniversite İdaresinden
istenmiş, ancak Komisyona gelen Üniversite yazısında söz konusu harcama belgelerinin
asıllarının 5.5.2004 tarih ve 690/3977sayılı yazı ekinde Sayıştay Başkanlığı'na gönderildiğinin
bildirilmesi manidar bulunmuştur.

2005 YILI TEMİZLİK İHALELERİ

12.09.2003 tarih ve 25227 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
28.08.2003/UK.2-372 tarih ve sayılı Kamu İhale Kurumu Kararı ile, "idare
tarafından önceden öngörülemez olay" ifadesine açıklık getirilmiş ve ortaya çıkan
olayın ihale yapılmasını gerektiren durumdan önce ortaya çıkmış olması, olayın
"anormal" nitelikte olması, idarenin iradesinden bağımsız gerçekleşmesi gerektiği ve
olayın gerçekleşmesine idarenin mani olamaması gerektiği vurgulandığı halde, 2005
yılı temizlik ihalesinin şikayet süreci ve sair nedenlerle ihalenin durabileceği
dönemler de önceden öngörülerek ihalenin 2004 yılının Eylül, Ağustos veya daha
erken bir tarihinde yapılması gerektiği halde söz konusu temizlik ihalesinin
20.12.2004 tarihinde gerçekleştirildiği; şikayet süreci ile söz konusu ihalenin iptal
edilmesi nedeniyle 2005 yılı temizlik hizmet alımlarının tamamının kısımlara
bölünerek (5 kısımda) 21/b kapsamında ilansız şekilde aynı firmaya ihale edildiği
tespit edilmiştir.

Çok sınırlı alanlarda ve çeşitli koşulların bir araya gelmesi halinde
kullanılması gereken bu yöntemin ilgili idarece süreklilik arz eder biçimde kısımlara
bölünerek "genel ve olağan" bir hizmet satın alım yöntemi olarak benimsenmesinin
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4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Temel ilkeler" başlıklı 5 inci maddesinin birinci,
üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırılık oluşturduğu, bunun ise aynı Kanunun
"görevlilerin Ceza Sorumluluğu" başlıklı 60 inci maddesi gereğince ihale yetkilisi ve
Kanunun S inci maddesine aykırı şekilde ihale yapanlar hakkında cezai kovuşturma
gerektireceği mevzuat hükmüdür.

İkinci iddia ile alakalı olarak 2002, 2003, 2004 ve 2005 yılları temizlik
ihaleleri araştırma konusu yapılmış ve temizlenecek m2 alan artışı (iş yükü) ile işçi
sayısı artışı arasında orantısızhk olduğu tespit edilmiştir. Örneğin 2002 temizlik
ihalesinde 111.568 n>2 için 200 kişi iken, 2005 yılında iş yükü 143,318 m2' ye buna
karşın ihale konusu işçi sayısı 1000 kişiye çıkarılmıştır. Dolayısıyla iş yükü % 28
artarken işçi sayısı % 500 artmıştır.

Öte yandan ihalesi 4.8.2005 tarihinde gerçekleştirilen sözleşmesi 22.8.2005
tarihinde imzalanan dolayısıyla 22.8.2005 tarihinden itibaren hüküm ifade eden
Temizlik İhalesinin hakediş ödemesi, sözleşme geriye yürütülerek 1.8.2005
tarihinden başlatılarak yapılmış ve dolayısıyla 1.8.2005-21.8.2005 tarihi arasındaki
21 günlük dönem için ödenen (KDV Dahil) 493.759,87 YTL' İlk tutarın mevzuata
aykırı şekilde yersiz ödendiği tespit edilmiştir; aksi halde sözleşme tarihi olan
22.8.2005 gününden önce (yani 1.8.2005-21.8.2005 tarihi arası) bir önceki dönem
temizlik ihalesini alan Star Temizlik Ltd.Şti.'ne ait temizlik işçilerinin gerçekten
çalıştıklarının varsayılması durumunda ise, sonraki dönem temizlik ihalesini hangi
firmanın alacağı belli olmadan 21 günlük bir çalışmanın yaptırılmış olması, Star
Temizlik Ltd. Şti.'nin aldığı sonraki dönem temizlik ihalesini muvazaalı ve sonucu
önceden belli bir ihale kapsamına sokacaktır ki, bunun bir araştırma konusu değil adli
soruşturma konusu olduğu vurgulanmıştır.

TEMİZLİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Yetkiyi aşma, görevi kötüye kullanma ve keyfi yönetim sergilenerek hukuka
aykırı şekilde bir ortak girişimin 01.07.2005-30.09.2005 Dönemi temizlik hizmet
sözleşmenin feshedilmesi ile bu bağlamda kamu hizmetinde aksamaya ve kamu
zararına sebebiyet verilmesi iddiaları açısından konu araştırma ve incelemeye tabi
tutulmuştur.

01.07.2005-30.09.2005 Dönemi 3 aylık hizmet ihalesi 21.07.2005 tarihinde
bağıtlanmış 7 iş günü sözleşme hükümleri işletilmiş, ancak 04.08.2005 tarih ve 677 /
2005-539 sayılı Merkez Müdürü Prof.Dr. Tayyar Cantürk imzalı idare yazısı ile iş
ortaklığından Pasifik Turz. İnş. Or.ürün. Temizlik Hizmet Tic. San. Ltd.Şti.' nin ihale
tarihi olan 23.06.2005 günü itibariyle kesinleşmiş SSK pirim borcu olduğu, bu
nedenle sözleşmenin tek taraflı feshedildiği, kesin teminatın irad kaydedildiği
bildirilmiş ve bilahere de idarece her iki firmaya iki yıl (2 yıl) süre ile ihale yasağı
getirilmiştir.

TBMM Araştırma Komisyonunca Samsun Sigorta Müdürlüğüne yazılan yazı ile
Pasifik Tem. Ltd. Şti'nin 23.06.2005 tarihi itibariyle kesinleşmiş nitelikte olan bir
borcu olup olmadığı sorulmuş ve gelen yazıda bu borcun 25.06.2005 tarihinde
kesinleştiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla Samsun SSK İl Müdürlüğünce prim
belgelerinin tetkikinden resen tahakkuk ettirildiği anlaşılan bu borcun ihale günü olan
23.06.2005 günü itibariyle kesinleşmiş olmadığı tespit edilmiştir.

Kaldı ki, 2005/1688 Esas sayılı 11.11.2005 tarihli Samsun İdare Mahkemesi
Kararında özetle; "Uyuşmazlığa konu olayda dava konusu işlem ihale-tarihi olan
23,06.2005 tarihi itibariyle davacı şirketin kesinleşmiş SSK prim borcu olduğundan
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bahisle tesis edilmişse de, dosya ve eki klasörler içinde yer alan Sigorta İdari Genel
Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığının gerek 1S.08.200S gün ve 656402
sayılı yazıları gerekse 29.08.2005 gün ve 686271 sayılı yazıları içeriğinden ihale
tarihi olan 23.06.2005 tarihi itibariyle davacı şirketin kesinleşmiş SSK prim
borcunun olmadığı anlaşılmış olup bu haliyle dava konusu işlemde sebep unsuru
yönüyle hukuka uyarlık bulunmamıştır." Denilerek dava konusu sözleşmenin feshi
işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gibi idarenin fesih kararının uygulanması
hususunun davacı Pasifik Temizlik Ltd.Şti. açısından giderilmesi güç zararlara
neden olunacağı hususu hüküm altına alındığı görülmüştür.

Bu durumda hizmet sözleşmenin uygulanmasının hukuka aykırı şekilde idarece
engellenmiş olmasının iş ortaklığına tabi şirketler için bir takım müspet ve menfi
zararlara sebebiyet verdirdiği; söz konusu zararların giderilmesi için ilgili şirketlerin
T.C. Mahkemeleri nezdinde tazminat davaları açmalarının muhtemel olduğu; sonuçta
her iki şirketin yargılama giderleri ile bu tür menfi ve müsbet zararlarının idareye
ödettirilmesi hem çağdaş hukuk düzeninin ve hem Anayasanın 12S inci maddesinde
yer bulan "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür."
Hükmünün bir gereği olduğundan ileride muhtemel bir kamu zararı oluşabileceği;
nitekim iş ortaklığına dahil olan Güç İnşaat Tem.Ltd. Şti. firması, Bafra Asliye
Hukuk Mahkemesi nezdinde 2005/389 esas sayı ile menfi zararların (67 787.50 YTL)
tazmini için Üniversite aleyhine tazminat davası açmış olup davanın halen devam
ettiği; ayrıca Araştırma Komisyonumuza gönderdikleri yazıdan sözleşmenin haksız
olarak feshi ile kamu ihalelerinden 2 yıl için yasaklı kalmalarından kaynaklanan
müspet zararları için 1 500 000.00 YTL tazminat davası ikame edecekleri
anlaşılmaktadır.

İhaleyi alan iş ortaklarından bir firmanın 14 YTL SSK pirim borcunun
bulunduğu ihbarından hareketle 1000 kişinin işsiz kalması, bu bağlamada hastane
temizlik hizmetinin durması ve kamu hizmetlerinde aksamaya meydan verilmesi gibi
telafisi güç ve imkansız zararlar ve çok önemli riskleri göz önüne almaksızın
sözleşmenin feshedilmesinin idarenin hukuka bağlılığını tartışmaya açacağından
anlaşılır olmadığı, kamu yararı ve gerekleri ile de bağdaşmadığı düşüncesiyle ilgili
iddiaların soruşturulması için konunun adli makamlara intikal ettirilmesinin en doğru
yol olduğu düşünülmüştür.

14 YTL borcu olduğu ihbarını değerlendirmeye alıp sözleşmeyi (yargı kararına
yansıdığı şekliyle) hukuka aykırı şekilde fesheden idarenin, temizlik ihalelerine
teklif veren bir firmanın (% 51 olmamakla birlikte) % 50 hissesi sahibi ve firma
temsilcisi olması hesabıyla da baskın ortağı olan kişi hakkında ihaleye fesat
karıştırmaktan kamu davası açıldığı ve davanın halen devam ettiği yönündeki ihbarı
değerlendirmeye alıp konuyu ilgili Savcılıktan araştırmaması ve bu firmadan teklif
almaya devam etmesi anlaşılır ve etik bulunmamıştır.

HOLTER SİSTEMİ İHALESİ

Holter Sisteminin geçici kabulünün eksik yazılım ile gerçekleştirildiğine ve Sistemin
teknik muayenesi ve kabulünün görevli ve yetkili olmayan bir kişi tarafından yapıldığına dair
iddiaların, teminatın iadesine ilişkin alınmış 19.11.2003 tarihli Samsun Asliye Hukuk Mahkemesi
Kararında konu edilmediğinden söz konusu iddialar incelemeye alınmış ve çıkan bulguların adli
soruşturmaya konu olacağı kararına varılmıştır.

Nitekim Sayıştay Genel Kurulunun 27.1.2006 tarihli Raporunda bu konuyla ilgili olarak;
" Teknik değerlendirme komisyonu tarafından düzenlenen "Muayene ve Kabul
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Komisyonu"na hitaben yanlan raporda "Malzemeyi Kontrol Eden" sıfatıyla kendisine
Rektörlük Makamınca bu Komisyonda bir görev verilmemesine rağmen yetkisiz olarak Arş.
Gör. Adnan KÖŞÜŞ tarafından raporun imza edildiği görülmüştür. İdari Şartname gereğince
geçici kabul tarihi olan 01.06.1999 tarihinden itibaren 2 yıllık garanti süresi sonunda
Rektörlük Makamınca kurulacak bir komisyon tarafından kesin kabulün yapılması ve
düzenlenecek müspet rapor sonucunda idarenin kesin kabul işlemini tekemmül ettirmesi
gerekirken Rektörlüğün henüz bu komisyonu oluşturmadığı, bu nedenle kesin kabul

' işlemini yapılmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu cihazda bulunmadığı ya da sonradan
silindiği iddia edilen "Kalp Hızı Değişkenliği Parametrelerinden Frequency Domain
Analizi"ne ilişkin bilgilerin, cihazın geçici kabulüne ilişkin düzenlenen raporda
bahsedilmediğinden ve Komisyonun eksik olarak toplanmasından dolayı tam olarak teslim
alınıp alınamadığı ya da teslim alındıktan sonra 2 yıllık süre içerisinde kullanım hatasından
kaynaklanıp kaynaklanmadığı tespit edilememiş olup, söz konusu malzemenin teknik
şartnasmede belirtilen teknik özellikleri taşıyıp taşımadığının belirlenmesi ve sözü edilen
programın dışarıdan müdahale ile silinmesinin mümkün olup olmadığının saptanması ancak
bilirkişi raporuyla tespit edilebilecektir." Denilmiş ve sonuç olarak Sayıştay Genel Kurul
Kararının, Meclis Araştırma Komisyon Raporundaki bulgularla örtüştüğü görülmektedir.

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇESİNDEN YAPILAN
HARCAMALAR

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bütçesinden yapılan harcamalarla ilgili iddia
konularını inceleyen Komisyon, yapılan harcamaların mevzuat hükümlerine aykırı olduğunu tespit
etmiştir.

Sayıştay Denetçilerince hazırlanan Raporlarda, konu ile ilgili yapılan harcamalarda
genellikle aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır.

Komisyonun 9/2 numaralı kararında belirtilen iddia konusunu inceleyen Sayıştay
Denetçisi, Raporun sonuç bölümünde; " Ayrıca söz konusu iddiaların doğruluğunun hesap
evrakı dışındaki yönleriyle de araştırılmasının, Sayıştay denetim, usul ve esaslarına göre
yürütülecek bir denetimle mümkün olmadığı görülmüştür." denilmiştir.

Yine, Komisyonun 9/3 numaralı kararında belirtilen iddia konusunu inceleyen Sayıştay
Denetçisi Raporun inceleme bölümünde; " İddianın doğruluğunun tespiti, içeriğinin belirsizliği ve
çalışma için belirlenen sürenin yetersizliği nedenleriyle mümkün görülmemiştir " denilerek
sağlıklı sonuca ulaşılamadığı belirtilmiştir.

Komisyonun 9/4 numaralı kararında belirtilen iddia konusunu inceleyen Sayıştay Denetçisi
ise, Raporun sonuç bölümünde; " iade süresi tespiti konusunda mevzuatta kesin süreler
belirlenmemiş olduğundan, hangi kritere göre iddianın zamanında mı, yoksa gecikme suretiyle mi
iade edilip edilmediğinin ve ödeme sürelerinin keyfi olup olmadığının tarafımızdan tespitinin
mümkün olmadığı, belirlenerek bunun değerlendirilmesi ilgili makamın takdirine bırakılmıştır"
denilmiştir.

Raporda açık ve detaylı belirtildiği üzere ilgili Bütçeden; direkt üniversite öğrencilerine ait
olmayan harcamaların öğrenci sosyal hizmetler bütçesinden yapılması yasal açıdan mümkün
olarak görülmemektedir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden her türlü
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harcamanın yapılması mümkün olsaydı bu durumda Üniversitelerle ilgili olarak farklı bütçeler
hazırlamanın hiçbir mantığı olmazdı.

Yapılan kokteyller için çok yüksek miktarlı alkollü içki tüketimi, bazı alınan malzeme ve
demirbaşların otel ve konukevinde kullanılması gibi bir çok örnekleri verilebilecek öğrencilere
yönelik olmayan harcamaların yoğun bir şekilde sosyal hizmetler birim saymanlığı bütçesinden
yapılmasının ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,- aynı zamanda kaynak israfına neden
olduğu açıktır.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Komisyon raporunun öğrenci kulüpleri ile ilgili kısmında, üniversite yönetiminin öğrenci
kulüplerinin faaliyetlerine sağladığı destek konusunda adaletli davranmadığı, yasadışı örgütsel
çalışmaların merkezi haline gelen öğrenci kulüpleri diğerleri ile orantılı olmayacak kadar belirgin
bir şekilde ayrıcalıklı hale getirildiği, devletin ilgili birimlerinin uyanlarına rağmen işlem
yapmakta geç kalındığı, buna mukabil bazı öğrenci kulüplerinin desteksiz bırakılarak veya
faaliyetleri engellenmek suretiyle kapanmasına neden olunduğu vurgulanmıştır.

TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II AF SINAVI

Tıp Fakültesi Dönem 11 Af Sınavı ile ilgili olarak, tüm komisyon üyelerinin, meclis
tutanaklarına geçen beyanları ile usulsüz yapıldığı yönünde görüş birliğinde oldukları
görülmektedir.

SSK BİLDİRİMLERİ VE İDARİ PARA CEZALARI

Komisyonumuza üniversite tarafından iletilen belgeler arasında, "SSK'na prim
bildirgelerinin zamanında verilmemesi ile ilgili kurum aleyhine hükmedilen idari para cezaları
konusunda Üniversite Yönetimi tarafından idari soruşturma yapıldığı ve sorumlulara rücu
aşamasına gelindiği" hususunda bir bilgi verilmemiştir. Böyle bir bilgi varsa üniversitenin eksik
bilgi verdiği bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Devleti milyarlarca lira zarara uğratan bu konuda raporda yer alan değerlendirmelerin
komisyona ulaşan belgeler esas alınarak yapıldığı belirtilmiş ve hiç kimse suçlanmamış,
komisyona ulaşan bilgiler yetersiz kaldığından, işlemlerin usulüne uygun olarak yürütülüp
yürütülmediğinin belirlenmesi açısından, denetime yetkili birimlere konunun bildirilmesinin
uygun olacağı düşünülmüştür.

EK DERS ÜCRETLERİ

Araştırma Komisyonu raporunda derslerini fedakarlıkla sürdüren öğretim elamanlarına
karşı herhangi bir eleştiri yapılmamaktadır. Ancak, nerde ise düzenlediği tüm ek ders formları
başka görevleri ile çakışan, izinli ve raporlu olduğu dönemlerde ders yapmış gibi ücret alan
öğretim elemanlarının davranışları yüceltilip bir fedakarlıkmış gibide sunulmamıştır. Yapılan;
Bazı kimseler ile ilgili bir tek küçük ihmal en ağır şekilde cezalandırılmış ve bu kimseler yüz
kızartıcı nitelemelerle mahkemelere sevk edilmiş iken, bu eylemleri onlarca kez yapan kimselerin
korunmasının tespit edilmesi olmuştur.

Komisyon sadece maddi eylemleri saptamıştır. Bu eylemlerin suç olup olmadığı bir
yargılama işidir. Maddi çakışmaların ve çelişkilerin ortaya konulması için de yargıç olmaya gerek
olmadığı açıktır.
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Yapılan çalışmalarda Üniversitemizin kurumsal kimliğinin yıpratılmamasına azami ölçüde
dikkat edilmiştir. Komisyon çalışmaları ile ilgili olarak üniversite yöneticileri tarafından gerçek
dışı bilgiler ve küçültücü nitelemelerle yapılan propagandaya rağmen, bu duyarlılık terk
edilmemiştir. Asıl amacımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir Anayasal Kurumu olan
Üniversitelerin yıpratılması değil, bilimin önderliğinde çağdaş, öncü bir rol kazandırılarak uluslar
arası yerleşmiş akademik standartlara kavuşturulması, bu standartların yakalanmasında varsa
engellerin ortadan kaldırmasıdır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ilgili iddiaların
değerlendirilmesinde, bu iddialara ve uygulamalara zemin hazırlayan yapısal sistem de
değerlendirilmiş, Üniversitelerimizin çağdaş bilimsel ölçütlerin egemen olduğu kurumlar haline
getirilmesi için gereken önlemlerin alınması ve düzenlemeler konusunda Türkiye Büyük Millet
Meclisine önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.

Son derece yoğun bir çalışma dönemi sonrasında tesbit edilen bulguların, bu konuda
yapılacak değerlendirmelere ışık tutacak nitelik ve ağırlıkta olmasına özen gösterilmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde yaşanan uygulamalar ile ilgili bilgi edinme karan veren
Meclisimizin, gerektiğinde bu bilgilere ayrıntısı ile ulaşmasını sağlayan bilgi ve belge birikimi
sağlanmış, bunlar kısa zaman dilimi içinde değerlendirilerek rapora bağlanmıştır.

Tüm bu çalışmaların reform beklentileri belirgin olan Yükseköğretim Alanında yapılacak
çalışmalara da ışık tutacağı kanaatindeyiz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 1097)



— 801 —

KOMİSYON RAPORUNA EK GÖRÜŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Keyfi Yönetim, Kamu Kaynaklarının
Amaç Dışı Kullanımı ve Kadrolaşma İddialarının Araştırılarak Alınması

Gereken önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma
Komisyonu Başkanlığına (10/251)

Komisyon Raporunda fazla ödeme, ihale usulsüzlükleri, inşaat ve imalat
kontrolündeki eksiklikler gibi kamu harcama ve ihale mevzuatını ilgilendiren
hususların; öncelikle kamu harcamalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetlemeye yetkili uzman kuruluş Sayıştay'a havalesinin, suçun sabit olması
halinde, Sayıştay'ın ilgili dosyaları adli mercilere göndermesinin daha uygun olduğu
kanaatindeyim.

Prof.Dr.Adem BAŞTÜRK
Kayseri Milletvekili
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KARŞIOY YAZISI

I. GİRİŞ

öncelikte belirtme* isteriz ki bu komisyonun kurulmasının nedenleri hukuk
açısından çok tartışmalıdır. Anayasa'nın 98. maddesinin 3. fıkrası, "Meclis
araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir" diyor.
Buna karşın, Komisyon, "Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Keyfi Yönetim, Kamu
Kaynaklarının Amaç Dışı Kullanımı ve Kadrolaşma iddialarının Araştırılması" adıyla,
yani, "bilgi edinilmesinin' çok ötesinde bir anlayışla oluşturulmuştur.

Tutanaklardan da kolayca saptanabileceği gibi, Komisyon çalışmaları, bilgi
almanın çok ötesine geçmiş, dört ay boyunca, sorgulama, yargılama ve zaman
zaman dayanaksız sulamalara dönüşmüştür. Bu durum Rapor'un genel havasına da
tamamıyla yansımaktadır.

Komisyonda görevli Adalet ve Kalkınma Partisine AKP'li üyelerinin hazırladığı
Raporun giriş bölümünde kendilerinin de vurguladığı gibi bu komisyonun yargılama
yetkisi bulunmadığı açıkken; tüm komisyon çalışmaları sürecinde arkadaşlarımız
birer yargıç gibi davranmışlardır. Üniversitemizin saygın bilim adamlarına zaman
zaman hakarete varan bir tutum sergilenmiştir.

O kadar ki; komisyonun 21.12.2005 tarihinde Mecliste yapılan on 13'üncü
toplantısında bu tavırannı bizlere de yöneltmiş kişiliklerimize küfürlü davranışlarda
bulunulmuştur.

Üzülerek belirtmeiyiz ki bir kısım öğretim elemanı bir bilim üretim kurumunda
esas görevleri olan araştırma, eğitim ve öğretim işlevlerini yapmak yerine, Üniversite
yönetimine karşı eylemlerine iktidar partisini alet etmeye çalışmışlardır.

Raporda komisyon üyesi AKP'li arkadaşlarımız Anayasada tanımlanan araştırma
komisyonu işlerini çok aşarak mutlaka yasa dışı bir uygulama bulma çabasına
girmişlerdir.

Bu konudaki en çarpıcı örnek 21.12.2005 tarih ve 9 no.lu kararı ile 17 konuda ve
21.12.2005 tarih ve 1C no.lu kararı ile 8 konuda, bizim bulunmadığımız sırada alınan
kararlarla. Sayıştay 3aşkanlığmdan inceleme istenmiş ayrıca Sayıştay
Başkanlığından bu korular dışında da resen tespit edeceği mevzuata aykırı husus ve
ödemelerin belirlenmesi açısından 2001-2002-2003-2004 ve 2005 yılları için
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci sosyal hesaplar bütçesi hesaplarının, katma
bütçe hesaplarının incelenmesi ve denetlenmesi istenmiştir.

Bununla da yetinmeyen sayın komisyon başkanı tüm çalışmalarımız sürecinde
sık sık yaptığı gibi medyaya yanıltıcı beyanlar vermeyi sürdürmüş, 22.Ocak.2006
tarihli Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan ve sonradan yalanlanmayan demeci ile
Sayıştay'ı "görevini yaorr.amakla" ve "gerçekleri ortaya koyamamakla" suçlamış,
daha da ileriye gitmiş \e Sayıştay için "açıklayamayacağım bazı ilişkiler içindedirler"
diye bilmiştir.

Raporun ayrıntıianyia ilgili karşı görüşlerimizi açıklamadan önce bu bölümde
komisyonun çalışma y:.ıtsmi ile ilgili kimi noktalara değinilmelidir.
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1. Komisyon divanının tamamı komisyonun AKP'li üyelerince oluşturulmuş,
komisyonun tarafsızlığını sağlamak adına biz CHP'li üyelerden her hangi birisi
bile alınmamıştır bu durum demokratik teamüllere de aykırıdır.

2. Komisyonun AKP'li üyeleri sayısal üstünlüklerini kullanarak, çalışmalarda
bilgilerine başvurulacak uzmanların seçimlerinde de yanlı davranmış ve
Üniversite ile geçmiş ilişkilerinde husumet içinde olan bazı kişileri (Örneğin
Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Erbaa Meslek Yüksek Okulunda görevli
Cem Baş gibi) görevlendirmiştir. Komisyonda çalışmak üzere istenen
uzmanların çoğu kurumlardan talep edilmekle beraber, burada örneklenen
uzman bizzat ismi ile zikredilmiş. Bu oturumda bu şahsın Üniversite ile
geçmişte ilişkisi olmayan tarafsız bir kişi olduğu izlenimini vermek için bizzat
komisyon başkanı tarafından,' kendisinin de ilk olarak bu ismi duyduğu
şeklinde bir mizansen yaratılarak, tüm komisyon üyeleri de bilinçli bir şekilde
aldatılmıştır.

3. Komisyon çoğunluğu bilgimiz ve onayımız dışında Üniversite yönetimine tam
81 adet bilgi ve belge talebi yazısı göndermiştir.

4. Komisyon başkanı hakkında Üniversite Rektörü tarafından tazminat talebi ile
yargıya başvurulmuş, dolayısı ile aralarında hukuken husumet doğmuşken etik
olarak sayın başkanın bu andan itibaren bu görevinden istifa etmesi
beklenirken görevini sürdürme yönünde ısrarcı davranmıştır.

5. Komisyona davet edilen iddia sahibi kişilere son derece müsamahakar
davranılmiş, bilgisine başvurulmak üzere davet edilen veya kendi arzuları ile
başvuran, Üniversitenin bizzat Rektör'üne ve Dekan, Yüksek okul Müdürü gibi
unvanlara da sahip saygın bilim adamlarına saygısız, son derece aşağılayıcı
hatta zaman zaman hakarete varan hitaplarda bulunmuş, bu anlarda
tarafımızdan sürekli uyarılalar yapılmıştır..

6. Anayasamızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın ötesinde etnik
kökenlerin irdelenmesinin üniter devlet yapımıza karşı açıkça suç teşkil
etmesine karşın; Üniversitenin bir sayın dekanına doğrudan etnik köken
sorgulaması yapılmasını yargı organlarının değerlendirmesine bırakıyoruz.

7. Raporda ilgili kişilerle yapılan görüşmelerin tam metin tutanak kayıtları
kullanılmamış, AKP'li üyelerin kendilerince yaptıkları özetler kullanılmış, bu
işlem bilerek ve kasten yapılarak tutanaklarda ifade edilen gerçekler ört bas
edilmeye çalışılmıştır.

8. Yazılan raporun "Komisyonun yetkileri' bölümünde "Yargı Organına İntikal
Eden Bir Konu" başlığı altında kendilerinin de zikrettiği şekliyle "Anayasanın
138' inci maddesinin üçüncü fıkrasında. "Görülmekte olan bir dava hakkında
Yasama Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz,
görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz" ifadesine
rağmen bu kural defalarca (araştırma görevlileri konusu, hastane temizlik
ihalesi, olumsuz sicil işlemleri, devam eden disiplin soruşturmaları vb. gibi)
çiğnenerek açıkça suç işlenmiştir.

Komisyon tarafından değerlendirilen bilgi ve belgeler bölümünde, Yüksek
Öğretim Kurulu Başkanlığına 8.12.2005 tarihinde yazdıkları bir yazı ile Samsun
Cumhuriyet Başsavcılığının görevsizlik kararı vererek YÖK başkanlığına gönderdiği
51 adet dosyayla ilgili olarak alenen" henüz sonuçlanmamış bu dosyalara ait söz
konusu bilgilerin, gönderilmesine yönelik olarak istenen... " tabiri ile sürdürülmekte
olan ceza soruşturmalarına ait tüm bilgi ve belgeleri talep ettiklerini ifade
etmektedirler. Raporun bu bölümünde YÖK başkanlığının doğru bir şekilde ceza usul
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hukukunun temel ilkelerinden olan hazırlık soruşturmasının gizliliği gereğince, bu
isteme cevap vermemiş olmasını komisyona yardımcı olunmaması ve görevini ihmal
iddiası ile kendilsrini YÖK hakkında suç duyurusu girişimlerinde bulunmaya kadar
götürülmüştür.

Burada vurgulamak istediğimiz komisyonun başkanının önyargılı sayılabilecek
tutumu ve Raporun bir denetleme hatta çoğu yerinde bir soruşturma özelliği
taşımasıdır. Rapor kesinleşmeyen, belgesiz birçok iddiaya yer vermekte buna karşılık
gerek ilgili kişilerin beyanlanndan gerekse de Üniversite'den temin edilen belgelerden
ve bizzat komisyonun AKP'li üyelerinin isteği üzerine Sayıştay Genel Kurulundan
gelen rapordaki bilgilerden uzak bir tutumla hazırlanmıştır.

2- KOMİSYONUN BİLGİLERİNE BAŞVURDUĞU KİŞİLER VE BEYANLARI

Araştırma Komisyonu faaliyetlerine başladığı günden bu yana, gerek bizzat
Komisyona başvurarak bilgi ve görüşlerini paylaşmak isteyen, gerekse de
Komisyonun çağrısına uyarak görüşterine başvurulan, yüze yakın sayıda kişiyi
dinlemiştir. Ancak; Komisyon çalışmalarının rapor haline getirilmesi aşamasında bilgi
ve görüşlerine başvurulan bu kişilerin tamamına yer verilmediği anlaşılmaktadır.
Rapor incelendiğinde, görüşüne başvurulan çoğu kişinin tutanaklara geçen
beyanlarının çok kısa tutulduğu, buna karşılık; Üniversite aleyhine Komisyonda
iddialarda bulunanların beyan ve iddialarına Komisyon raporunda daha geniş yer
verildiği görülmektedir

Komisyon çalışmaları kapsamında bilgisine başvurulan katılımcıların
açıklamalarının Raporda yer alması gerekirdi. Aksi kabul, hakkında suç isnadında
bulunulan kişilerin hak arama özgürlüğünü tanımamaktır. TBMM adına görev yapan
Meclis Araştırma Komisyonunun bu duruma sebebiyet vermesi, hukuka uygun
değildir. Meclis Araştırma Komisyonuna ait tutanakların bir kısmının yerel ve ulusal
basında yer aldığını da göz önünde bulundurduğumuzda, olması gerekenin,
katılımcıların beyanlarının tamamının tutanaklarda yer almasıdır. Raporda, bir kısım
öğretim elemanlarının beyanlarının niç yer almaması, bir kısmının ise özet olarak yer
alması, gerek Üniversite tüzel ieşiBğinin. gerekse Üniversite'de görev yapan
personelin bilgi edinme, hak arama özgürlüğünü engellemiştir.

Yukarıda yapılan bütün bı. ;espitierden görülmektedir ki, Hükümet ile
Üniversiteler ve YÖK arasında sor zamanlarda süre gelen sürtüşmede bir
hesaplaşma aracı olarak OMÜ ve y&-.e:irni kullanılmak istenmektedir. Komisyon,
Hükümetin üniversitelere gözdağı ve-me amacı doğrultusunda hareket ederek,
objektiflikten uzak, önyargılı ve taraf, a* "apor hazırlamıştır.

Kişilerin beyanlarının belli böüTi erinin özellikle seçilmesi ve bu iddiaları ve
suçlamaları ortadan kaldıracak yöne?;; sayanlarının yok sayılması baştan beri taraflı,
suçlama ve karalama amaçlı bir zihrve:,-: rapora yansımasının göstergesidir. Ayrıca,
bu suçlama çabası o kadar ileri icralara varmıştır ki örnek olarak Rektörün
beyanları olarak raporda yer alan bi'j—oe Rektörün söylediklerinden çok komisyon
başkanının suçlamalarının yeraldığ. ö~sk: akraba konusu) görülmektedir.
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3- KOMİSYONUN OLUŞUMU, YETKİLERİ, ÇALIŞMA BİÇİMİ VE TARAFSIZLIĞI

Anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi edinme ve denetim yolları başlıklı
98. maddesinde Meclis Araştırması "belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan
incelemeden ibarettir" şeklinde tanımlanmıştır. Anayasada belirtilen bu açık tanıma
karşın T.B.M.M'nin 28.06.2005 tarih ve 120. sayılı oturumunda kurulan komisyonun
amacı "Ondokuzrnayıs Üniversitesinde Keyfi yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı
kullanımı ve kadrolaşma iddialarının araştırılarak' alınması gereken önlemlerin
belirlenmesi" şeklinde belirtilmiştir.

Komisyonun AKP'li üyeleri kendisine gelen birtakım belgelerin incelenmesi
neticesinde Sayıştay Başkanlığından 21.12.2005 tarihli yazı,9 Nolu kararı ile 17
konuda, yine 21.12.2005 tarihli yazı 10 nolu kararı ile 8 konuda inceleme talep etmiş
ayrıca Sayıştay Başkanlığının resen tespit edeceği mevzuata aykırı husus ve
ödemelerin belirlenmesi bakımından 2001,2002,2003,2004,2005 yılları için
Ondokuzmayıs Üniversitesi öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi hesaplarının, katma
bütçe hesaplarının Sayıştay Başkanlığınca incelenmesi ve denetlenmesi
istenmiştir.Anayasadaki tanımı belli bir konuda bilgi edinmek olan araştırma
komisyonu Ondokuzmayıs Üniversitesinin son beş yıla ait tüm ödemelerini
incelemeye almış .böylelikle bilgi edinme faaliyetinin sınırlarını aşmıştır. Anayasa'nın
130.maddesinin 1.fıkrasında üniversitelerin kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel
özelliklere sahip oldukları, 5'. fıkrasında üniversiteler ve bunlara bağlı birimlerin
devletin denetim ve gözetimi altında bulundukları 9. fıkrasında da üniversiteler
üzerindeki devletin denetim ve gözetim hakkının kullanma usullerinin yasa ile
düzenleneceği hükme bağlanmış aynı maddenin 7. ve 8. fıkralarıyla getirilen
düzenlemelerde, üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanlarının
Yükseköğretim Kurulu'nun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan
makamlarca her ne suretle olursa olsan görevlerinden uzaklaştınlamayacaklan ve
üniversite bütçelerinin genel ve katma bütçelerin bağlı olduğu esaslara uygun olarak
işleme tabi tutularak denetleneceği belirtilmiştir. Görüldüğü üzere, bu anayasal
düzenleme ile bilimsel özerkliği ve kamu tüzel kişiliği bulunan Yükseköğretim
Kurumları üzerinde Devletin denetim ve gözetim hakkına sahip olduğu kabul edilerek,
hem bu hakkın ne biçimde kullanılacağı konusunda düzenleme yapma yetkisi, yasa
koyucuya bırakılmış hem de üniversite bütçeleriyle üniversite yönetim ve denetim
organları ile öğretim elemanları konusunda getirilen özel hükümlerle, üniversite
yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanlarının Yükseköğretim Kurulu'nun
yada üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne surette
olursa olsun görevlerinden uzaklaştı rılamayacağı ve üniversite bütçelerinin genel ve
katma bütçeler gibi denetleneceği belirtilerek, yasa koyucunun bu konularda
yapacağı düzenlemenin sınırları gösterilmiştir.

Öte yandan. Anayasanın 131 inci maddesinde, yükseköğretim kurumlarının
öğrenimini planlamak, düzenlemek, yönetmek ve denetlemek amacı ile
Yükseköğretim Kurulu'nun kurulduğu belirtilerek, yükseköğretim kurumları üzerindeki
genel denetim yetkisi: bu Anayasa hükmü ve konuya ilişkin özel yasal düzenlemeyi
oluşturan 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası ile Yükseköğretim Kuruluna verilmiştir.
Bunun tek istisnası ise. Anayasanın 108 inci maddesi uyarınca Devlet Denetleme
Kurulunun sahip bulunduğu denetim yetkisidir.

Bunlar dışında, öteki Devlet kurumlarının Anayasa gereğince Yükseköğretim
Kurumları üzerindeki genel bir denetim yapma yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla
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komisyon tarafından yapılan fonksiyonel denetleme görevi Anayasanın yukarıda
belirtilen maddelerine aykırıdır.

Anayasa gereği komisyonun görevi bilgi toplama, inceleme ve sonuçta yapacağı
değerlendirmeyi rapor halinde genel kurula sunmaktır. Milletin temsilcisi sıfatıyla en
yetkili kurum olan Meclis'in .ülkenin hukuk düzeni oluşurken ve sorunlarına çözüm
ararken bilgi edinme .araştırma .görüş alışverişinde bulunma ihtiyacı duyması da
doğaldır.Bu gereksinimim karşılanması amacıyla Anayasanın 98.maddesinde
meclisin bilgi edinme yollan düzenlenmiş ve araştırma komisyonu da bu
yöntemlerden biri olarak öngörülmüştür. Bu anlayış ile kurulan ve çalışmalarını da
belirtilen amaç doğrultusunda gerçekleştirmesi gereken komisyon neredeyse
Ondokuzmayıs Üniversitesinde son beş yılda yapılan ihalelerde usulsüzlük arayan,
akademik yükseltilmeler ve atamalarda mevzuata aykırı yön bulmaya, mevzuat
kapsamında akademik yaşamın gereklerine uygun olarak yöneticiler tarafından
kullanılan yetkileri keyfi yönetim kapsamına sokmaya, kamu kaynaklarının israf
edildiğini,kadrolaşma yapıldığı iddialarını ispatlamaya çalışan bir özellik kazanmıştır.

Üniversite ile ilgili edinilen bilgiler basın aracılığı ile kamuoyuna sunulurak
Üniversitenin saygınlığını zedeleyen ve olumsuz kanaat oluşmasına yol açan, bir
tutum sergilenmiştir.Tarafsızlık ilkesi ve önyargılı bakış o derece ileri safhaya
ulaşmıştır ki Ondokuzmayıs Üniversitesinde uzun yıllar çeşitli kademelerde
yöneticilik yapmış .şimdi de dekanlık görevini yürüten değerli bir öğretim üyesinin
etnik kökeni sorgulanabilmiştir. Komisyon çoğunluğu görev yaptığı süreçte
çalışmaların sonunda belirli kişi ve konularla ilgili suç duyurusunda bulunacağına
karar verilmiş gibi bir izlenim uyanmıştır. Komisyon çalışmaları kapsamında gerek
Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörlüğünden istenilecek belgelerden, gerekse
komisyona bilgi vermek amacıyla davet edilecek kişilerden ve bu kişilere yöneltilecek
sorulardan haberdar olmadığımızı bir çok kez belirtmemize karşın tarafımıza yeterli
bilgi verilmemiştir.

Bu arada belirtmek gerekir ki komisyon çalışmaları kapsamında Anayasa gereği İdari
yargının görev alanına giren ve Mahkemece karar verilmiş olan, Sayıştay
Başkanlığının görev sınırları içerisine giren ve inceleme konusu yapılmış, Maliye
Bakanlığı denetiminden geçmiş .Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına şikayet konusu
yapılmış ve anılan kurulca gerekli incelemeler yapılmış .karar verilmiş konular
yeniden inceleme konusu yapılmıştır. Anayasada belirtilen kuvvetler ayrılığı ilkesi
gereği yargının, Yükseköğretim Kurulu 3aşkanlığının ve Anayasa ile mali konularda
yetkili kılınmış kurullarının görev alanına girmek, dolayısıyla kaynağını Anayasadan
almayan bir yetkiyi kullanmak aniamına gelmektedir.Bu durumun ise başta Anayasa
olmak üzere pozitif hukuka aykırı olduğu gibi Cumhuriyetin temel kurumlarını
yıpratacağı da açıktır. Komisyonun Acaiet Kalkınma Partili üyelerindeki bu yönde
eğilim bizi kaygılandırmış ve kaygılanmadaki haklılığımız komisyon başkanı Sayın
Cemal Yılmaz DEMİR tarafından 22.0Cak 2006 tarihli Yeni Şafak Gazetesinde
yapılan ve yalanlanmayan "Sayıştay.n üniversite ilgili denetimlerinin yeterince
hassas olmadığını ,kamu kayna<larının bu kadar hoyratça kullanılmasına milletvekili
olarak seyirci kalmalarının mümkün olmadığı.Sayıştay elamanlarının belki azlığı.belki
vakitlerinin darlığı .söylemek istenediğir- başka sebeplerle raporların sağlıklı olması,
yeterli denetim yapılması noktasında endişeli olduğunu belirtmesiyle ortaya çıkmıştır.

Ondokuzmayıs Üniversitesinde görev yapmış. Prof.Dr. Ferit BERNAY'ın rektörlük
görevine atama işlemini protes:o etmek amacıyla 01.08.2000 tarihinde Samsun
Atatürk Anıtı önünde yapılan izinsiz toplantıya katılmış ve bu eylemi nedeniyle
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Samsun 1.Asliye Ceza Mahkemesinin 200/1050 Esas sayılı dosyası kapsamında
sanık sıfatıyla yargılanmış önceki rektör Prof. Dr Osman ÇAKIR'ın özel kaleminde
görev yapmış, Cem BAŞ'ın Tokat Erbaa Meslek Yüksekokulundan isim belirtilerek
komisyonda uzman olarak görevlendirilmesi kanımızca hiç de etik değildir.

Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığına, rektör Prof. Dr. Ferit BERNAY ile
aralarında hukuki husumet{manevi tazminat davası) bulunan ve komisyonunun
inceleme konusu olan bazı idari işlemlerle ilgili yazılı ve görsel basında inceleme
devam ederken görüşünü açıklayan ve bu nedenle de tarafsızlık ilkesine aykırı
davranan Cemal Yılmaz DEMİR'in başkanlık görevinden çekilmesi gerekirken
başkanlık görevini sürdürmesi etik olmadığı gibi objektif bilgi edinme ilkesine de
aykırıdır.

4- RAPORUN BAZİ SAPTAMALARINA KARŞI GÖRÜŞLERİMİZ

1. YETKİSİZ SENDİKA İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI

Raporda bu başlık altında irdelenen konu. Üniversite ile Dev-Sağlık iş Sendikası
arasında yapılan protokoldür. Başlıkta ise yetkisiz sendika ile Toplu Sözleşme
imzalanmasından bahsedilerek çelişkiye düşülmüştür. Bu saptamadan sonra bu
konudaki karşı görüşümüz şöyledir

I- Söz konusu protokol, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi grev ve lokavt
kanununa göre yapılmış bir toplu sözleşme değildir. Toplu iş sözleşmesinin hangi
sendikalarla ve hangi usullerle bağıtlanacağı ilgili yasada düzenlenmiştir. Bir toplu iş
sözleşmesinden bahsedilebilmek için yetkili bir sendika ile kanunda belirtilen
yöntemler zinciri içinde görüşmeler yapılması gerekmektedir. Oysa Üniversite'nin bu
iş yerinde (sağlık iş kolunda) yetkili bir sendika bulunmamaktadır. İddia sahibi
Türkiye Sağlık işçileri Sendikası ülke genelinde %10 barajını aşmasına rağmen
toplu iş sözleşmesi için işyeri düzeyinde gerekli olan %50 barajını aşmamıştır.
Protokol tarafı Dev Sağlık İş Sendikası ise ülke geneli olan %10 barajına
aşamamasına rağmen %50 olan işyeri barajını aşmıştır. Yapılan tespitler ve alınan
duyumlara göre protokol yapılmasında toplu iş sözleşmesi prosedürü de
uygulanmamıştır.Bu durumda Raporda inatla ve ısrarla protokolün toplu iş
sözleşmesi olarak kabulü anlaşılabilir değildir.

2- 4857 sayılı iş kanunu. 2821 sayılı sendikalar kanunu ve 2822 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunlarında protokol ile ilgili bir madde
bulunmamaktadır. Ancak bu üç kanunda da protokol yapılmasına yasak getiren
herhangi bir hüküm yoktur.

3- Protokol kanun dışı olarak kabul edilmiş ancak protokolü yasaklayan
bir kanun maddesi ortaya konulmamıştır. Buna karşın protokol üzerinde içi boş
değerlendirmeler yapılmış, zorlama yorumlarla kanun dışı olduğu ispatlanmaya
çalışılmış ve en sonunda bir yargı merci gibi karara varılmıştır. K omisyona.
tarafsızlığı konusunda ciddi kuşkular olan bir kişi uzman olarak çağrılmış ve görev
yapmış, bu konuda konunun uzmanlarına başvurma gereği duyulmamıştır.

Komisyonumuz gerek Dev-Sağlık İş Sendikası Genel Başkanını ve
gerekse Türkiye Sağlık işçileri Sendikası Genel Başkanını dinlemiştir. Her iki
başkan da farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Dev Sağlık iş Sendikası Başkanının
görüşleri kısa bir paragrafta, buna karşın Sağlık İş Sendika'sı Başkanının
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görüşlerinin uzun bir şekilde kaleme alınması tarafsız ve objektif bir değerlendirme
yapılmadığının ayrı bir kanıtıdır.

5- Raporun tarafsızlık içinde hazırlanmadığının en önemli bir diğer
göstergesi: kanunlardan ve kanun maddelerinden bahsedilmesine rağmen hizmet
akdine h iç değinilmemesidir. Eğer ilgili kanunun hizmet akdi ile ilgili hükümleri
incelenmiş olsaydı, Protokolün geçerli veya hukuki olup olmadığı bir yana, sonuçta
kamu zararının oluştuğu görüşüne varmak mümkün olmayacaktı. Şöyle k i ;

a) Borçlar kanununda hizmet akdi "Bir mukaveledir ki onunla işçi muayyen
veya gayri muayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve iş sahibi dahi ona bir ücret
vermeyi taahhüt eder" şeklinde tanımlanmıştır, (madde 31 b/1) işçi ile işveren
arasındaki hukuki ilişkinin kaynağı kural olarak hizmet akdi olmakla birlikte, hizmet
ilişkisini hizmet akdinden ayırarak incelemeye çalışmanın teorik olduğu kadar
pratik önemi ve yaran vardır. Hizmet akdinin hükümsüzlüğü halinde akdin genel
hukuk kurallarınca baştan itibaren geçersiz sayılmasından doğacak sakıncalar
hizmet ilişkisine dayanılarak giderilebilmiştir. Hizmet akitlerinde tarafların
hükümsüzlük anına kadar karşılıklı olarak yerine getirdikleri edimlerin akdin
hükümsüzlüğü nedeniyle geçersiz sayılması, işçi işveren arasında çözümü zor
sorunlar yaratırdı. İşte bu durumda akdin hükümsüzlüğüne karşın hizmet ilişkisinin
varlığına dayanılarak ihtiyaçların giderilebilmesi sağlanabilmektedir. Üniversitenin
işçi çalıştırdığı bir vakıftır. Peki, bu işçilerin hizmet akitleri var mıdır? Bunun yukarıda
açıkladığımız gibi irdelenmesi gerekirdi. Ancak bunu da bir kenara bıraksak bile
kesin olan bir şey vardır ki hukuken kabul edilen bir hizmet ilişkisi kesinlikle
bulunmaktadır. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi bir kararında "işe giriş bildirgesinin
Sosyal Sigortalar Kurumuna verildiği gün, hizmet sözleşmesinin (akdinin)
başlangıç tarihidir." yönünde içtihat oluşturmuştur. Üniversitenin işe giriş
bildirgesini düzenteyemeyeceği düşünülemeyeceğine göre hizmet ilişkisi kesindir.

b- Hizmet ilişkisinin kesin ve dolayısıyla bir hizmet akdinin varlığı
tartışılamayacağina göre yapılan işin karşılığında işverenin bir ücret ödeme
yükümlülüğü de bulunmaktadır.

c) Bir ücret ödeme yükümlülüğü içerisinde olan işveren Üniversitenin
Maliye vizeli oiarak çalışan işçilere ödediği ücret, Maliye Bakanlığınca belirtilen
üst sınırın altındadır.

d) Komisyon raporunda hizmet akdi ve dolayısıyla hizmet ilişkisine
değinilmediği gibi. işçilerin aldıkları ücretlere de hiç değinilmemiştir. Diğer kamu
kurumlarında çalışan işçilerin aldıkları ücretlerle, Üniversite işçilerinin aldıkları
ücretler karşılaştırılmış olsaydı ortaya bir kamu zararından değil aksine kamu
yararından bahsedilecekti. Benzer bir olayda Sayıştay Temyiz Kurulunun verdiği
karar (07.11.1995 tarih ve 23685 sayılı) şöyledir.

"Usulsüz istihdamın hizmet sunma zorunluluğu sebebiyle, zaruret karşısında
yapılması ve ödemenin hizmet karşılığı olması nedeniyle yersiz ödemeden,
ödenen ücretin kadrolu doktora ödenen ücretten az olması nedeniyle de hazine
zararından söz edilemeyeceğine" bu karar dikkatlice incelenirse Üniversitenin
bir hizmet karşılığı ödeme yaptığı Maliye Bakanlığının belirlediği üst sınırın
altında ve hatta ciğer kamu kurumlarındaki işçilerden bile az ödediği nedeniyle bir
kamu zararından oahsetmek mümkün olmayacaktır.

6- Raporda, protokolün hukuk dışı olduğu, bir kamu zararının oluştuğu ileri
sürülürken işçi haklan ve sendikal haklar hiç dikkate alınmamıştır. Asgari ücretin
biraz üzerinde, diğer kamu kurumlarındaki işçilerin ise çok altında ücret alan
işçilerin temel insan haklarından olan sendikal haklarını kullanması ve bu
doğrultuda ekonomik, demokratik, Sosyal ve Kültürel hak ve çıkarlarını korumaya
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çalışmasına saygı duyulması gerekirken, bu husus yok sayılmıştır.. Anayasanın
Devletin temel amaç ve görevlerini gösteren 5. maddesinde sosyal hukuk devleti
ilkesine yer verilmiştir. Bu ilkeye göre "sosyal hukuk devleti ve adalet
ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri
kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları
hazırlamaya çalışmak devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Öte
yandan Türkiye'nin onaylayarak iç hukuka kattığı uluslar arası sözleşmelere
uymak yükümlülüğü de bulunmaktadır. Bu hususlar hiç dikkate alınmamış protokol
bu yönüyle değerlendirilmemiştir.

7- Raporun bu bölümünde çok dikkat çekici ve hukuk dışı bir saptama, Maliye
Bakanlığı Bütçe Baş Kontrolörü tarafından yapılmıştır. Bu kontrolör, hiçbir
dayanak göstermeden, yapılan uygulamanın hukuka aykırı bulunduğunu, tespit
ettikten sonra, kamu kaynakları ile Üniversite içinde bir sendikanın
desteklendiğini iddia etmiştir. Yukarıdaki (5/d) maddede örneği verilen
Sayıştay kararını bu kontrolör okumuş, 4857 sayılı iş kanununu incelemiş
olsaydı böyle bir yargıya varamayacaktı. Zira yine yukarıda ayrıntılı olarak hukuki
yönden yaptığımız açıklamalarda belirttiğimiz gibi
a) Protokolün hukuk dışı olduğunu gösteren herhangi bir yasa maddesi ortaya

konmuş değildir.
b) Hizmet akdi yani bir hizmet ilişkisi söz konusudur.
c) Yapılan iş karşılığında işçilere ücret ödenmiştir.
d) Ödenen Ücret Maliye Bakanlığının belirlediği üst sınırın ve emsal

sayılabilecek diğer kamu kurumu işçilerinin çok altındadır.
Tüm bu gerçeklere karşın, Üniversite yönetiminin kamu kaynaklarını amaç dışı
kullandığını iddia etmek, hakkaniyete uygun olmaz.

8. Üniversitenin yasal çerçeveyi aşan ilişkiler içine girdiği, sendikanın
örgütlenmesine kamu kaynaklan ile destek sağladığı iddiası ağır bir itham
olup, bunun ispatı yapılmamıştır. Komisyonca gelen evraklardan, dinlenen taraf
beyanlarından böyle bir ilişkiyi doğrulayacak bir delil elde edilmemiştir. İşçilerin
alın terlerinin karşılığı olan ücretlerinin, sırf bir sendikaya üye olması bu
sendikanın da Üniversite ile protokol imzalamış olması nedeniyle bir israf
olarak nitelenmesi, insaf ölçüleri ile bağdaşmaz.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi;
a) İşçilere sendika üyeliği için baskı yapılmadığı, Üniversitenin bu

işyerindeki tüm işçilerin Dev-Sağlık İş Sendikası üyesi olduğu, Sendikanın
işveren ile yasaya aykırı olduğu ispat edilemeyen, tersine yasaya aykırı
olmayan protokol yapmaya hakkı olduğu,

bı Protokol ile verilen mali hakların, aslında hizmet akdi ( hizmet ilişkisi ) ile
verilmiş olan mali haklarla aynı olduğu

O Protokolün hukuk dışı olduğunu ispat eden herhangi bir yasa
maddesinin ortaya konulmadığı,

d) Hizmet akdine (hizmet ilişkisi) istinaden verilen ücretin Maliye
Bakanlığı'nın belirlediği üst sınırın altında ve hatta emsali olan diğer kamu
kurumlarındaki işçilerin ücretinden bile az olduğu,

e) Şikâyet eden sendikanın işyerinde üyesinin olmaması, sendikal faaliyetlerinin
Üniversite yönetimi tarafından engellendiğini ispat eden bilgi ve belgeleri
komisyon sunamamış olması.

i) Anayasa, yasa ve uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınan ve
temel insan haklarından olan sendikal faaliyetin bu sınırlar içerisinde
yürütüldüğü görülmektedir.
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Bütün bu açıklamalar yanında, yetkisiz sendika konusunda komisyonun AKP'
İi üyelerinin talebi ile yeniden denetleme yaparak 27.01.2006 tarihinde yayınlanan
raporunda Sayıştay Genel Kurulunun görüşü de aynen şöyledir:

"İncelenen konuya ilişkin 5018 sayılı kanunun 71. maddesinde belirtilen
kamu zararı oluşmadığı kanaatine varılmıştır."

2. İRTİBAT BÜROSUNA AİT HARCAMALAR

1 Nisan 1975 tarihinde 1873 sayılı Kanun ile kurulan Üniversitenin Kurucu
Rektörünün Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden olması nedeniyle, o dönemde
Hacettepe Üniversitesi merkaz kampusu içerisinde Üniversiteye bir irtibat bürosu
tahsis edilmiş ve Üniversitenin Ankara'da bulunan resmi kurum ve kuruluşları ile olan
tüm işleri bu irtibat bürosu aracılığı ile yürütülmüştür. Bu büro 1982 yıllında
kapatılmıştır.

Üniversitelerin Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,
Sayıştay Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yüksek
Öğretim Kurulu Başkanlığı ile sürekli ve uzun süreli çalışmalarının bulunması
nedeniyle, bu ve benzeri bürokratik çalışmaların Ankara'da yapılabilmesi ve
hizmetlerin en iyi şeklide yürütülebilmesi için 01.12.1994 tarihinde, o dönemin
Üniversite üst yönetimince Ankara'da bir irtibat bürosu kiralanmış olduğu ilgili
belgelerin tetkikinden görülmektedir. 12 yıldır Üniversitenin tüm belge ve kayıtlarında
görülen bu büro hakkında şimdiye dek hiçbir merciinin ne o dönemdeki Üniversite
Rektörlüğüne, ne de o dönemden itibaren görev yapan şu andaki Rektör ve önceki iki
dönemde görev yapmış olan Rektör Prof. Dr. Osman ÇAKIR ve Rektör Prof. Dr. Naci
GÜRSES'de dahil diğer yöneticilere yönelik her hangi bir uyarı ya da görüşüne
rastlanılmamıştır. Bu nedenle Üniversitenin mevcut yönetiminin bu konuda şu ana
kadar her hangi bir işlem yapmamış olmasının bir suç teşkil etmediği de açıktır.

3. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Üniversite öğrencilerinir ders dışı boş zamanlarını değerlendirmek: Atatürk
ilke ve devrimleri doğrultus.nca sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetle
gelişmelerine yard:mcı olmak beden ve ruh sağlıklarını korumak ve öğrencileri
araştırıcı ve yaratıc; niteliklere sahip kişiler olarak yetiştirmek de öğretim kurumlarının
temel ödevleri arasındadır. Yaptığımız incelemeler ve komisyona ulaşan belge ve
bilgiler çerçevesinde: Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarihinde ilk defa öğrenci Kulüpleri
18.10.2001 tarihinde 2001/83 sayılı Senato Kararı ile kurulmaya başlanmış ve yine
Üniversite tarihimde ilk olarak öğrenci Konsey Başkanlığı seçimleri
gerçekleştirilmiştir. 3u kulüple"3 ilgili olarak mevcut "Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi* Jniversite senatosunca görüşülerek kabul edilmiş ve
her öğrenci kulübü Rektörlük^ onaylanan bir akademik danışman ile faaliyetlerini
tüzükleri çerçevesinde devam ettirmişlerdir. Üniversite yönetimi öğrencilerine verdiği
değerin bir ifadesi olarak ayr;a Üniversitenin merkez yerleşim biriminde öğrenci
konsey başkanlığı binası yapt;-mış ve mevcut 40 Öğrenci Kulübüne bu binada eşit
şekilde kulüp odası tahsis ederek uygun çalışma ortamları da yaratmıştır.
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Üniversitenin genel olarak geçmişi de değerlendirildiğinde; özellikle son 5 yıldır
Üniversitedeki mevcut huzur ortamının oluşmasında bu faaliyetlerin son derece etkili
olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Bütün bu gerçekler göz önünde iken; Rapor'da
bu faaliyetlerin yasa dışı ve olumsuz faaliyetlermiş gibi gösterme çabalarına
katılmamız olanaklı değildir.

Raporda özel ofcarak istendiğini gördüğümüz Üniversitenin Halk Bilimi öğrenci Kulübü ile ilgili
tespitlerden harekete; öğrenci harçlarının yasadışı örgütler yararına harcandığı gbi bir sonuca
ulaşmaya hiçi* objektif değerlendirme izin vermez. Raporda örnekledikten belgelerden de
görüleceği üzere devletin güvenlik birimleri ve mülki amirlerle Üniversite yönetimi her devlet
kurumu gbi düzeni bir koordinasyon sağlayarak gerekli yasal uygulamalan yapmışlardır,

Yapbğtmcz incelemeler sonucunda; bu raporda yazılanların tam tersine OMÜ öğrenci
Kuluplerinrı brçok ulusal ve uluslar arası çalışmada basan ile yer alarak çeşitli ödüller
kazanmış oHutöannı gururla gözlemledik.

4. ET ALIM İHALESİ

Medyaya yapılan açıklamalarla, kamuoyunda da 3gi uyandıran ve Üniversitenin Rektörü
De birikte Samsun inin güzide spor kulübü yöneticileri hakkında bir takım asılsız suçlamaları
da içeren bu konu De PgiS olarak, gerek komisyona ulaşan belgelerde, üniversitenin ilgili
birimlerince yapılan açıklamalarda ve gerekse 27.01.2006 tarihinde yayınlanan
Sayıştay Genel Kumlunun Raporunda; bu konuyla ilgili olarak mevzuata aykırı bir eylem
tespit edilmemiştir.

Bu arada: Üniversite Rektörü ve ilgili Samsunspor Yönetim Kurulu üyesince bu
raporda geçen suçlamalarla ilgili olarak tazminat davaları açılmış olduğu öğrenilmiştir.
Açıkça görülen bir duruma karşın ilginç olan komisyon'un AKP'Iİ üyelerinin kriminal
laboratuar incelemeleri yaptıracak kadar ileri gitmeleridir.

5. 2005 YILI TEMİZLİK İHALELERİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi 1000 yataklı olup, Karadeniz Bölgesine
hizmet veren bölge hastanesidir. Hastane yetkilileri her ihalede olduğu gibi temizlik
ihalelerini de yasa ve yönetmeliklere uygun gerçekleştirmişlerdir. Süreklilik arz eden
ve hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde mutlak suretle can ve mal kaybı gibi
tehlikeleri arz eden temizlik hizmetlerinde hiçbir aksaklığa yer vermeden kamu yararı
gözetilerek hizmetlerin yürütülmesini sağlamaktadırlar. Hastane temizliği herhangi bir
başka temizlik ihalesiyle karıştırılmamalıdır. Hastaneler hijyen koşullarının
sağlanamadığı durumlarda, hastane enfeksiyonlarının kolayca ortaya çıktığı ve tedavi
altındaki hastaların sağlıklarının ve hatta hayatlarının tehlike altına girebileceği riskli
ortamlardır. Sağlık kuruluşlarında hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi; can ve mal
güvenliği ile kamu yararı yönlerinin birlikte değerlendirilmesi gereken hizmetlerdir.

Firmalann her ihaleye yapmış oldukları itirazlar ile aralarında oluşan birbirlerini
yıpratmaya ve Hastanede hizmetleri aksatmaya yönelik davranışları, idarecilerin
Devlet adamı anlayışı içerisinde basiretli tutum ve davranışları ile Hastane hizmetleri
aksatılmadan yürütülmüştür. Üniversitece ihalelerin yasalar ve yönetmeliklere uygun
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olarak gerçekleştirildiği, çeşitli itirazlar neticesinde ilgili kurumlarca yapılan denetimler
sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bölge hastanesi konumunda bulunan Üniversite Hastanesinin fiziki şartlarının
devamlı surette büyümesi ve gelişmesi nedeniyle (şehir polikliniği, hemodiyaliz ve
kemoterapi polikliniği, pediatri-kardiyoloji ve onkoloji hastanelerinin hizmete ginvesi
gibi...) hizmet alımında artış olması son derece doğaldır. 1000 kişiyle ihaleye çıkılmış
olmasına rağmen 953 kişilik bir listenin gönderildiği belirtilerek, 47 kişiye çalışmadan
ücret ödendiği iddiası rapora konmuşsa da komisyonumuza gönderilen puantaj ve
bordrolar ile tüm diğer bilgi ve belgelerden çalışan işçi sayısı kadar ödeme yapıldığı
net bir şekilde anlaşılmaktadır. Komisyonda AKP'li üyelerin ilgili T.C.K Hükümlerince
bu olayın adli mercilere taşınması gerektiğine nasıl karar verdiğini ve ilgili T.C.K.
Hükümlerinin ne olduğunu anlamak mümkün olmamıştır.

Sonuç olarak; tüm kamu kurumlarında hizmetin üretilmesi için gerekli insan
gücünün teminine esas olan kadro kısıtlamaları ciddi sorunlar yaratmaktadır,
özellikle sağlık hizmeti gibi insanlarımızın yaşamını tehdit edebilecek boyutlarda
olduğunu bir çok farklı kurum ve kuruluşta da gözlemlediğimiz gibi, kadro eksiklerinin
çeşitli adlar altında hizmet alımı ihaleleri ile giderilmeye çalışıldığı da bir gerçektir. Bu
hizmet alımları ile ilgili yasal düzenlemelerde ciddi eksiklikler söz konusudur.Bu
durum , hizmet üretmek zorunda olan kurumları usulsüz uygulamalar yapmak
zorunda bırakmaktadır. Hal böyle iken; kamu kurumlarına gerekli kadroları vermeyen
ve bu konuda gerekli önlemleri almakta yetersiz kalan hükümetin, harekete geçmesi
gerekir..

6. HOLTER SİSTEMİ İHALESİ

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin (p) fıkrası uyarınca yurt
dışından sabrı alınmak üzere 22.10.1998 tarihinde ihalesi yapılarak alınan cihaz,
01.06.1999 tarihinde Üniversitenin Kardiyoloji Bölümünce kabulü yapılarak teknik
şartnameye uygun olarak teslim alınmıştır.. Garanti süresi bitiminde kesin teminatın
iade edilmesi aşamasında düzenlenmesi gereken raporu bölüm başkanı imzalamış,
öğretim üyelerinden biri, bir programın cihazda yüklü olmadığını ve ilk raporda
kendisinin isminin silindiğini iddia ederek 1999 yılında yapılmış bu işlemle ilgili olarak
2001 yılında Rektörlüğe müracaat etmiştir. Cihaz iki yıldan fazla bir süredir bu
öğretim üyesi tarafından da kullanıldığı halde, böyle bir sorun hiçbir zaman dile
.getirilmemiştir.

Neden bu tarihte dile getirilmiştir? Rektörlük, iddia edilen bu eksikliğin giderilmesi için

firmaya çeşitii defalar yazı yazmıştır.. Firma, şartname ve sözleşme hükümlerine
uygun olarak taahhüdünü yerine getirdiğini belirterek, aksi takdirde yargıya gideceğini
yazılı olarak Rektörlüğe bildirmiştir. Üniversitenin kesin teminatı iade etmemesi
üzerine firma yargıya gitmiş, Samsun ikinci Asliye Hukuk Mahkemesi 19.11.2003
tarihli kararlarında: "Bilirkişi raporu ile diğer bilgi ve belgelerin birlikte
değerlendirilmesi sonucunda kesin teminatın iadesine" karar verilmiştir. Bu karar
Yargıtay'ca Ğ3 28.10.2004 tarihinde onanarak kesinleşmiştir.

Sonuç oarak: yargı yolu ile çözümlenerek kesinlik kazanan bir konu üzerinde,
Yargı Kararlarını yok sayacak şekilde yapılan yorumlar.iyi niyetten uzaktır.Bu
tespitlerden d-e hareketle: kişilerle ilgili bir çıkar suçlamasının olmadığı ve halen de
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hizmet verdiği anlaşılan bir cihaz ile ilgili olarak usul yönünden ısrarla suç aranmaya
çalışılması kabul edilemez..
Ek olarak 27.01.2005 tarihinde yayınlanan raporunda Sayıştay Genel Kurulunun
görüşü de aynen şöyledir

"Üniversite Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından 24.000 ABD dolarlık
Diagnostic Monitoring Holter Sistemi ihalesinin 2886 sayılı devlet ihale kanunu
hükümlerine uygun olarak ihale edildiği tespit edilmiştir."

7. TEMİZLİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Üniversite Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 01.07.2005-30.09.2005
dönemi temizlik ihalesi sözleşmeye bağlandıktan sonra, sözleşme yapılan firmanın
ihale tarihi itibariyle SSK. prim borcu bulunduğuna dair idareye gelen yazılı ihbar ve
deliller, değerlendirilerek sözleşme yapmadan önce yüklenicilerin ihale tarihi itibariyle
SSK. prim borcunun bulunmadığına dair yazı veren SSK. il Müdürlükleri ile SSK.
Genel Müdürlüğünden ihbarla ilgili durumu yazılı olarak sorgulamıştır. ilgili
kurumlardan gelen yazılarda; ortak girişim firmalarının, ihale tarihi itibariyle SSK. prim
borçlarının bulunduğuna dair resmi bilginin ulaşması üzerine, idare 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümlerine göre yüklenicinin sözleşmesini
feshederek, gerekli kanuni işlemleri gerçekleştirmiştir. Tamamen yasalara uygun
olarak yapılan bu işlem. Üniversite yetkililerinin her zaman olduğu gibi yasa ve
yönetmeliklerin gereğini yerine getirdiklerini gösteren önemli bir örnektir.

Raporda; temizlik sözleşmesinin fesih işlemine karşı açılan iptal davasıyla ilgili
verilen yürütmeyi durdurma karan, sanki nihai kararmış gibi değerlendirilmiş,
yargılamanın sürdüğü göz ardı edilerek, yargıya intikal etmiş bir konuda görüş
bildirilmiştir. Yürütmeyi durdurma kararları bir ara karardır. Dolayısıyla ortada
kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur. Mahkeme nihai kararda tam tersi bir karar
verebilir. Çünkü yargılama süreci devam etmektedir. Anayasamızın 138'inci
maddesinde "Hiçbir organ, makam, merci ve kişi yargı yetkisinin kullanılmasında
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye
ve telkinde bulunamaz" hükmü yer almaktadır. Hal böyle iken; bu raporla ilgili karşı oy
girişinde de özellikle vurguladığımız gibi; komisyon raporunda, Anayasamızın ilgili
hükmüne açıkça aykırı bir şekilde yargılama süreci devam eden bir konuda yargıya
müdahale edilmiştir. Fesih işleminin hukuka aykırı olup olmadığı komisyonun değil
yargının görevi olup. Bu konuda Komisyon yetkisini aşmıştır.

Bu arada; hakkında Kamu Davası açılan ve sermayesinin yarısından fazla ortağı
olduğu sermaye şirker tüzel kişilerin pazarlık usulü ile yapılan ihaleye davet edilmesi
ile ilgili olarak: 473^ sayılı Kamu İhale Kanununun 59 uncu ve Kamu İhale
Kurumunca yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar (Tebliğ
XV-I) birlikte değer sndirildiğince: "aklarında Kamu Davası açılan kişilerin
sermayesinin yarısıncan fazla onağı olduğu gerçek ve tüzel kişilerin, yargılama
sonuna kadar ihalelere katılmalarının yasaklandığının belirtildiği görülecektir, ihaleye
davet edilen ve hakkırda Kamu Davası açılan kişinin sermaye şirketi tüzel kişilikteki
hisse oranı % 50nir üzerinde değildir. Ayrıca, konuyla ilgili olarak yaptığımız
değerlendirme sonucunda: ilgililerin Kamu İhale Kurumu internet sitesinden de
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durumu sorgulamış ve bu kişinin yasaklı olduğu veya hakkında Kamu Davası
açıldığına dair herhangi bir kayda rastlamadıkları, konu hakkında son derece titiz
inceleme ve araştırmaları yapmış oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca, zaten ihale bu
istekli üzerinde de kalmamıştır. Bu nedenle; Üniversitenin ilgili birimlerinin bu konuda
da yasalara uygun olarak ihale işlemlerini yürütmüş oldukları açıktır. Burada bir
noktayı daha vurgulamamız gerekiyor.

Rapor, hatalı idari işlemlerin ve yönetim kararlarının hepsinin suç olduğu ve ceza
yasalarına tabi olması gerektiği varsayımı ile yazılmıştır. Bu anlayış hiçbir yönüyle
geçerli değüdir.

8- SAĞUK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BÜTÇESİNDEN YAPILAN
HARCAMALAR

Bu konuyla ilgili olarak Rapor'da sayfalar dolusu iddialara yer verilmiştir, öyle ki
zaman zaman medya ya da yansıtılan bu bilgiler Üniversiteye duyulan güveni
sarsıcıdır. Ost yöneticileri kamuoyu nezdinde kusurlu gösterir mahiyet kazanmıştır.
Bu konularla ilgili olarak; iddialarla ilgili yeniden denetleme yapan Sayıştay Genel
Kurulunun saptamalarını 27.01.2006 tarihinde yayınlanan raporundan aynen
aşağıya almayı yeterli görüyoruz:

"İddia: • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öğrenci sosyal
hizmetler bütçesinden, öğrencilere yönelik olmayan birimlere demirbaş
alındığı. Rektörlüğe ait araçların akaryakıt, bakım-onarım ve tamiratlarının
yapıldığı, trafik, sigorta, vergi giderleri, yurt içi-dışı yollukları-yevmiyeleri,
temsil ağırlama ve ikram ile yemek, konaklama, uçak biletlerinin ödendiği"
—Kültürel ve sportif faaliyetler için harcanmış gibi gösterilen bazı harcamaların
aslında böyle olmadığı, başka birimler için harcandığı...
—Öğrenci kantini, öğrenci yurdu gibi mahallere alınmış gibi gösterilen
malzemelerin veya demirbaşların otel ve konuk evinde kullanıldığı...
—Öğrencilerden kayıt esnasında alınan harç katkı payının 1. taksidinin kredi ve
yurtlar kurumundan harç kredisi çıkmasına rağmen iade edilmediği...

Sonuç: Yukarıdaki iddialarla ilgili olarak; mevzuata aykırı bir husus olmadığı
kanaatine varılmıştır"

Bu son'jçr-a-ı ca görüleceği üzere; 30.000 öğrenciye büyük bir özveri ile hizmet
vermeye çalıştığı gözlenen bir üniversitenin ısrarla bu hizmetinde de usul hataları
yönünden ku-s'jr aranmaya çalışılmasını sadece bilgisizlikle izah etmek mümkün
değildir.

9- DİSİPLİN SORUŞTURMALARI

Raporun b_ bölümünde AKP'Iİ arkadaşlanmız ilginç bir ayrıntı içinde üniversitenin
neredeyse tCT cisiplin soruşturmalarını inceleyip, bir yargıç gibi haklılıklarını,
haksızlıkların: -soruluklarını, yanlışlıklarını, soruşturmacıların niteliklerini, birbirleri ile
ilişkilerini inceediğ: dikkatimizi çekmektedir. Bu durum; baştan beri kamu oyunda bu
komisyonun be'.li bir konuda bilgi edinme işievinden farklı olarak bir "Sorgulama-
Yargılama' görevini üstlendiği yönündeki kuşkuları destekler mahiyettedir. Bununla
beraber; komisyona ulaşan belge ve bilgilerden hareketle aşağıdaki hususlarda
görüşlerimizi belirtmeden geçemeyeceğiz:
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Soruşturma sayılan ile ilgili bilgilerin sunumunda kullanılan yönteme göre
soruşturma sayısı 309 olarak gözükmektedir. Sunum yöntemi, Komisyonumuzun bilgi
isteme yöntemine aykırı değildir. Bu sunum nedeniyle Üniversitenin bir kusuru
olmamakla birlikte, konunun daha anlaşılır olması bakımında iletilen bilgilerin
soruşturma açılan kişi bazında değerlendirilmesi halinde toplam soruşturma sayısı
491 olmaktadır. Örneğin; 142 numaralı satırda bildirilen soruşturmanın sayısı sadece
1 olarak gösterilirken, soruşturulan kişi sayısının 108 olduğu görülecektir. Yani bu
soruşturma aslında 108 ayrı kişiye açılmış, aralarındaki maddi bağlantı nedeniyle tek
bir soruşturma işlemi olarak düzenlenmiş olsa da, disiplin cezasının şahsiliği
ilkesinden hareketle aralarında usulü birlik bulunan 108 ayrı soruşturma olarak kabul
edilmesi gerekir. Buna göre Üniversite tarafından gönderilen belgeler analiz
edildiğinde açılmış soruşturma sayılarının toplam 491 adet olduğu görülecektir."

Buradan da anlaşılacağı gibi, AKP'li üyeler ve yorumlan Üniversite yönetimini
komisyona eksik bilgi vermekle suçlamaktadır. Oysa ki bir olay nedeniyle söz konusu
olaya karışan birden fazla kişinin soruşturulması tek bir dosyada yürütülmesi
yönetmelik gereği olup, soruşturma sayısı belirlenmesinde soruşturulan kişi sayısı
değil soruşturma konusu esas alınır. Üniversite yetkilerinin buna dayanarak
soruşturma sayısını kişi sayısına göre değil soruşturulan olay ve konu sayısına göre
belirlediği açıkça görülmektedir, ûmekte verilen 142 sıra nolu soruşturma dosyası bir
tek olaya ilişkin olup, bu olayla (Cumhurbaşkam'nın rektör atamasını protesto eylemi)
ilgili Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan ceza davası da her bir kişi hakkında
ayn ayrı değil, tek bir dosyadır. Buradan da anlaşılmaktadır ki soruşturma sayısının
belirlenmesinde, soruşturulan kişi sayısı değil soruşturma konusu önem taşımaktadır.

Üniversite de açılan soruşturma sayısının fazlalığı ile ilgili olarak soruşturmaların
bir baskı aracı ve amacı dışında kullanıldığı tespitine katılmak mümkün değildir.

Disiplin cezalan yürütülen kamu hizmetinin gerektiği şekilde görülmesini,
memurun görevine bağlılığı ve memur statüsünün korunmasını sağlamaya yöneliktir.
Bir disiplin hükmünün ihlal edilmesi halinde ihlal edeni değil de ihlal nedeniyle
soruşturma açanı suçlamak hukuk kuralları yanında idarenin temel ilkeleri ile de
bağdaşmamaktadır. Örneğin, bazı öğretim üyelerinin, birbirleri hakkında verdikleri
şikayet dilekçelerinden aralarında husumet olduğu ve bu husumet nedeniyle disiplin
hükümlerini sıklıkla ihlal ettikleri görülmektedir. Kurum içinde çalışma barışı ve
huzurunu bozan bu tür ihlaller karşısında idarenin sessiz kalması beklenemez.
Belirtilmesi gereken bir husus da herhangi bir disiplin cezası verilmeyip sadece
uyarılan öğretim üyelerine de ceza verilmiş gibi gösterilip disiplin cezası sayısı suni
olarak arttırılmıştır. Çünkü uyarı bir idari işlem olup, idarenin denetim ve gözetim
görevinin yerine getirmesiyle ilgilidir. Bir disiplin cezası değildir. Buna rağmen bir
disiplin cezası olarak nitelenmesi yanlış olmuştur. Bir önceki paragrafta belirttiğimiz
soruşturma sayısının belirlenmesinde düşülen hataya bir de bu tür değerlendirme
hatalan eklendiğinde, bu bir hata olmaktan çıkmış, komisyon soruşturma sayısını
fazla göstermek için her türlü gayreti göstererek personel hukuku kurallarını dahi hiçe
saymış, olmadık yorumlarla adeta personel hukuku yeniden yazılmıştır. Üniversite
tarafından bildirilen soruşturma ve disiplin cezası sayısından daha fazla sayıya
ulaşılmış, Üniversite görevlileri haksız ve önyargılı bir şekilde suçlanmıştır.
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Üniversite tarafından uygulanan disiplin cezalarına karşı idari yargıda açılmış
olan iptal davalarının 2/3' nün Üniversite aleyhine sonuçlanmış olduğu belirtilmişse
de yargı kararları incelendiğinde çoğunluğunun soruşturmanın yapılırken uyulması
gereken usul kurallarına uyulmamış olması veya ceza verilirken hukuki
değerlendirme hatası tespit edilmiş olması ve disiplin cezasının yetkili kurullarca
verilmemiş olması gibi nedenlere dayandığı görülecektir. Bu durumda verilen disiplin
cezalannın hukuka aykırılığından çok disiplin yönetmeliğine göre öğretim üyeleri
arasından görevlendirilmesi zorunlu oîan soruşturmacıların, usul esaslarını yeterince
bilmediği sonucuna varılabilir. Bu da son derece doğaldır çünkü, öğretim üyelerinin
asli görevi eğitim, öğretim ve araştırma hizmeti olup, idare işleyiş ve disiplin hukuku
açısından yeterli bilgi sahibi olmaları beklenemez.

Ayrıca komisyon tarafından verilen disiplin cezalarına karşı açılan davalar ile ilgili
yüzde hesabı yapılırken sadece dava konusu olmuş disiplin cezaları dikkate
alınmıştır. Bu da değerlendirmede büyük bir hataya düşülmesine neden olmuştur.
Örneğin idari personel ile ilgili olarak 110 soruşturmada değişik cezalar verildiği,
bunun sadece 16'sının dava konusu olduğu ve 16 davadan 12'sinin Üniversite
aleyhine sonuçlandığı belirtilerek davalann %75'nin Üniversite aleyhine sonuçlandığı
sonucuna varılmıştır. Oysa bütün idari personel hakkındaki soruşturmalar hakkındaki
bir değerlendirme yapıldığında, verilen disiplin cezalarının sadece %1'nin hukuka
aykırı bulunarak iptal edildiği görülecektir. Aynı oranlamayı öğretim üyesi
soruşturmaları için yaptığımızda, bütün disiplin cezalarının %35'inin yani yaklaşık
olarak 1/3'nün idari yargıda iptal edildiği sonucuna varılır. Bunların büyük bir kısmının
usul hatası nedeniyle iptal edildiği düşünülürse bu oran daha da aşağıya düşecektir.
Verilen disiplin cezalanndan idari yargıya taşınmamış cezaların hukuka aykırı olduğu
ileri sürülemez. Bu sebeple idari yargıya taşınmamış bu cezaların peşinen hukuka
aykırıymış gibi kabul edilmesi mümkün olmadığı gibi tam aksine yargıya taşınmamış
olmalarından söz konusu idari ve akademik personelin disiplin hükümlerini ihlal
ettiklerini bildikleri, bu sebeple de disiplin cezalarının hukuka uygun olduğunu
kabullendikleri ve yargıya götürmekte yarar görmedikleri sonucu çıkar.

Verilen disiplin cezalarından bir kısmının gerekçe gösterilmeden kaldırıldığı ve
Üniversfte personeli arasında bu nedenle ayrım yapıldığı sonucuna varmak da
mümkün değildir. Çünkü söz konusu disiplin cezaları kaldırılırken ilgililer tarafından
verilen itiraz dilekçelerinin haklı bulunduğu gerekçesine dayanılmıştır. Nitekim itiraz
dilekçeleri uzun ve kapsamlı olduğundan bunların ayrıca kararda uzun uzun
belirtilmesine gerek yoktur. Ayrıca kadı ki üst disiplin amiri sıfatıyla söz konusu
cezaların kaldırılmasında yetkilerini kullanan Rektörün ve Üniversite Disiplin
Kurulunun, itiraz eden personel ile şahsi bir bağlantısı bulunmadığı gibi bu yönde bir
belirti de yoktur. Kaldırılan cezalardan bir kısmının da usul hatası nedeniyle
kaldırıldığı ve söz konusu eksikliğin giderilerek tekrar karar verilmesi için iade edildiği
görülmek-edir. Geçmişte disiplin cezası almış veya soruşturma geçirmiş kişilerin
soruşturmacı sıfatıyla görevlendirilmesini engelleyen herhangi bir hukuki kural
bulunmamaktadır. Kişilerin disiplin cezası almış olmaları soruşturmacı olarak
görevlendirilmelerine engel değildir. Belirtilmesi gereken bir hususta bazı öğretim
üyelerinin koruma altına alınırken karşılarında yer alan öğretim üyelerinin ise
sistematik olarak yıldırılmaya çalışıldığı yönündeki iddiadır. Bu sonuca varılmasına
neden olarak gösterilen iki öğretim üyesinin soruşturmacı tayin edilmesi ve geçmişte
cezalannın kaldırılmış olması gösterilmiştir. Oysaki ne bu iki öğretim üyesinin
Üniversite yönetiminin karşısında ve yanında olduğu söylenebilir ne de soruşturmacı
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olarak tayin edildikleri soruşturmalarda soruşturulan öğretim üyelerin mevcut
Üniversite idaresinin karşısında veya yanında yer aldıkları söylenebilir, öğretim
üyelerinin idarenin yanında olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılarak sınıflandırılması
komisyonumuzun tarafsızlığına gölge düşürmektedir. Böyle bir sınıflandırmayı kabul
etmek mümkün değildir, örneğin raporda Hülya KARATAŞ isimli memurun Rektörlük
tarafından cezasının kaldırıldığı ancak aynı soruşturmada ceza alan H.Tahsin
ÇAKIROĞLU isimli memurun cezasının kaldırılmadığı, bunun da keyfi davranıldığının
destekler olduğu ifade edilmiştir. Komisyon raporunda belirtilen disiplin yönetmeliğinin
"itiraz başlıktı 48.maddesi incelendiğinde; üst disiplin amirlerinin ancak itiraz halinde
cezalan kaldırabileceği görülecektir. Söz konusu olayda ise memur Hülya
KARATAŞ'ın itiraz ettiği bu nedenle itirazının değerlendirilerek cezasının kaldırıldığı,
H.Tahsin ÇAKIROĞLU'nun ise itiraz hakkını kullanmadığı ve bu nedenle disiplin
yönetmeliğinin 48.maddesi uyarınca Rektör tarafından cezasının kaldırmasının
hukuken mümkün olmadığı somut bir şekilde ortadadır. Bu nedenle taraflı
davranıJdtğını söylemek mümkün değildir. Komisyonca bu ve benzeri konularda eksik
incelemeden kaynaklandığını düşündüğümüz, bu ve bunun gibi birçok hataya
düşülmüştür. Bu durumun komisyonun AKPMi üyelerince bilerek ve kasden yapılmış
olacağına ihtimal vermek istemediğimizden; bu hatalar zinciri sonucunda yanlış
sonuç ve kanaatlere varılması, komisyonun yanlış değerlendirmeler yaparak yanlış
tespitlere ulaşmasına sebebiyet vermektedir.

Raporda Doç. Dr. Ömer KURU isimli öğretim üyesinin ifadesine yer verilerek bu
kişinin sübjektif değerlendirmeleri adeta raporun bir parçası olarak yer almıştır.
Komisyonumuzun tarafsızlığına gölge düşürmesi açısından bu durumun kabul
edilmesi mümkün değildir. Kaldı ki bu ifadede yer verilen hususların Üniversiteden
sorularak gerçeği yansıtıp yansıtmadıkları kolaylıkla öğrenilebilecekken bu yola
gidilmeyerek her kelimesinin dayanak aranmaksızın doğru kabul edilerek sadece kişi
lehine olan mahkeme kararları ile birlikte değerlendirilmesi tarafsızlıkla
bağdaşmarmştır. Örneğin; Doç. Dr. Ömer KURU izinsiz yurtdışına çıkması ile ilgili
olarak hakkında verilen aylıktan kesme disiplin cezasının idari yargıda iptal edildiğini
beyan etmiştir. Ancak Doç. Dr. Ömer KURU'ya verilen söz konusu aylıktan kesme
cezasının iptaline ilişkin Samsun İdare Mahkemesinin kararı Danıştay 8.Dairesi
tarafından bozulmuş ve Samsun İdare Mahkemesince bu bozma kararına uyularak
aylıktan kesme cezası hukuka uygun bulunmuştur. Doç.Dr.Ömer KURU,
komisyonumuza bilgi verdiği tarihte bu karan bilmesine rağmen hiç değinmeyerek,
komisyonumuzu yanıltmıştır. Komisyonumuz Doç.Dr.Ömer KURU'nun bahsetmediği
söz korv_-s-j Mahkeme kararını incelemiş olmasına rağmen taslak rapora maalesef
yanlış yansıtmıştır. Taslak raporda belirtilenin aksine Samsun İdare Mahkemesi'nin
2004/1845 sayılı kararı Doç.Dr.Ömer KURU'ya izinsiz yurtdışına çıkması nedeniyle
verilen ayi:kt3n kesme cezasını hukuka uygun bulan bir karardır. Yine bir başka
konuca Do;.Dr.Ömer KURU, odasında bulunan demirbaşlarla ilgili geçirdiği disiplin
soruşturması sonucunda önerilen disiplin cezasının YÖK tarafından reddedilmesine
rağmen bir ce ceza soruşturması yapıldığını beyan etmiştir. İlgili öğretim üyesi olayı
kendi aç:s ncan anlatmış, doğal olarak Üniversiteyi haksız göstermiştir. Oysa ki,
kamu düzenini korumak ve toplumu savunmak esasına dayanan ceza yasalarının
getirdiği sezalarla, memur statüsünün korunması ve kamu hizmetinin gereği gibi
yürütülmesini hedefleyen disiplin cezalan farklı nitelik taşırlar. Bu sebeple bir kamu
görevlisinir. eyleminin personel hukuku yönünden değerlendirilmesiyle ceza hukuku
yönünden değerlendirilmesi doğaldır ki farklı olacaktır. Nitekim Doç.Dr.Ömer KURU
hakkında bu konuda verilen lüzum'u muhakeme kararı Danıştay tarafından da
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onanmıştır. Doç.Dr.ömer KURUnun Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Fulya TANYERİ ile
arasında geçtiğini ileri sürdüğü konuşmanın, başka hiçbir tanık olmamasına rağmen
sadece bu öğretim üyesinin beyanı baz alınarak doğru kabul edilmesi de
komisyonumuzun tarafsızlığını zedelemektedir.

Yine Raporda soruşturma sürelerinin de uzun tutulduğu, soruşturmanın
uzatılmasıyla soruşturulan kişi üzerinden psikolojik baskı oluşturulmaya çalışıldığı
intibaının oluştuğu belirtilmiş ve ortalama soruşturma sürelerinden bahsedilmiştir.
Daha öncede bahsedildiği üzere disiplin soruşturmaları öğretim üyelerince
yürütülmekte olduğundan ve bu öğretim üyelerinin asli görevlerinin eğitim, öğretim ve
araştırma olduğu da dikkate alındığında, kendilerine arızi olarak verilen bu tür
görevleri öğretim üyelerinin söz konusu asli görevleriyle birlikte yürütmeye çalıştıkları
ortadadır. Soruşturmanın disiplin yönetmeliğinde belirtilen iki aylık süre içerisinde
tamamlanıp tamamlanmaması soruşturma kapsamının genişliği ile birlikte
soruşturmacının bu konudaki bilgi düzeyi ve soruşturma ile ilgili bilgi belgelere
ulaşma güçlüğü gibi hususlarla birlikte değerlendirilmelidir. Ayrıca soruşturmaların
kasıtlı olarak uzatılarak kişiler üzerinde baskı unsuru oluşturmaya yönelik bir
durumun olduğunu kanıtlayan herhangi bir belge de mevcut değildir. Soruşturmanın
başlangıç aşamasından tamamlanarak dosyanın teslim edilmesinde geçen süreden
soruşturmayı yapan soruşturmacı sorumludur. Disiplin amirlerinin bu aşamada
herhangi bir müdahalesi mümkün değildir. Ortada elle tutulur somut bir kanıt yokken,
zorlama olarak niteleyebileceğimiz bir yorumla soruşturmaların kasıtlı olarak
uzatıldığı söylenemez.

Raporda özel bir bölüm olarak zikredilen; Üniversitenin Merzifon Meslek
Yüksekokulunda görevli öğr.Gör.Zekeriye PAŞAOĞLU tarafından 16.05.2001
tarihinde verilen bir dilekçe ile bilgisayar kullanımı dersinde bazı öğrenciler tarafından
kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulmasından dolayı tarafına soruşturma
açılması isteği ile Rektörlüğe başvurulmuş ve söz konusu başvuru üzerine
Öğr.Gör.Zekeriye PAŞAOĞLU hakkında başvuru dilekçesinde belirttiği olaylar
hakkında soruşturma açılmış olduğu konudur. Raporda belirtilenin aksine
soruşturmanın konusu " bilgisayar faresini yanlış kullanmak" değil, adı geçen öğretim
üyesinin dilekçesinde belirttiği başka hususlardır. Daha sonra şikayette bulunan
öğrenciler tarafından söz konusu şikayetler geri alınmış ve bu şikayetlerin
bulunulmasında Merzifon Meslek Yüksekokulunda görev yapan üç öğretim
görevlisinin tehdit ve baskıları nedeniyle şikayette bulunmak zorunda kaldıkları ifade
edilmiştir. Söz konusu olay ile ilgili olarak adı geçen öğretim görevlisi ceza
mahkemesinde yargılanmış ve yargılama sonucunda şikayetçilerin şikayetinden
vazgeçmesi nedeniyle davanın düşmesine karar verilmiştir. İki kız öğrenciyi tehdit
ederek Öğr.Gör.Zekeriya PAŞAOĞLU rıakkında suç duyurusunda bulunmalarını
sağlayan üç öğretim görevlisi hakkında soruşturma yapılmış ve soruşturma sonucu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiş ve Yükseköğretim Disiplin Kurulunun
26.06.2002 tarihli toplantısında "Üniversite öğretim Mesleğinden Çıkarma "cezası ile
cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Bu nedenle taraflı davranıldığı veya ilgili kişinin
korunduğu söylenemez. Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere, Üniversite yönetimi
iddialarla ilgili olarak tüm kişiler nezdinde gerekli takip ve işlemleri yapmıştır.

Sonuç olarak; disiplin cezaları, idarenin her türlü işlemi gibi zaten yargı
denetimindedir. Üniversitenin soruşturmaları ve disiplin cezaları da yargı
denetiminden geçtiği halde, tarafların da istedikleri anda yargı yoluna başvurarak
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gereğini yapma özgürlüğüne sahip olmalarına rağmen, bu konularda son derece
kapsamlı bir "Soruşturma ve Yargılama işlevi üstlenmek" gibi bir yaklaşımla rapor
düzenleyen komisyon başkanı ve AKP'Iİ üyeler, açıkça komisyonun oluşturulma
amacından saptırılmasına, dolayısı ile bağımsız yargının görev alanına giren
konularda yetkisini aşarak yetki gaspına yol açmışlardır.

10. KADROLAŞMA

Ondokuzmayıs Üniversitesinde görevli öğretim elamanları ve diğer personel 2547
sayılı yasaya tabi olarak görev yapmaktadırlar. 2547 sayılı yasa özel bir yasa olup
anılan yasada hüküm bulunmayan hallerde genel yasa olan 657 sayılı yasanın
hükümleri uygulanmaktadır. Personelle ilgili tüm idari işlemler 2914 sayılı personel
yasası, 2547 sayılı yükseköğretim yasası ve 657 sayılı devlet memurları yasası
hükümleri gereğince yapılmaktadır. Gerek yükseköğretim yasasında gerekse devlet
memurları kanununda yasa. idareleri belli noktalarda takdir yetkisi ile donatmıştır,
idarelerin (yöneticilerin) takdir yetkisi ile donatıldıkları durumlarda kullandıkları bu
yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu
idare hukukunun bilinen kabul görmüş ilkelerindendir. İdarelere tanınan bu takdir
yetkisinin kamu yaran, hizmet gerekleri ilkelerine dolayısıyla hukuka uygun olarak
kullanılıp kullanılmadığı da Anayasanın 125. maddesi gereğince İdari yargı
tarafından denetlenmektedir. Anayasanın anılan maddesi gereği idarenin her türlü
eylem ve işlemi idari yargı denetimine açıktır.

Daha önce hiç kriter yokken, Prof. Dr. Ferit BERNAY'ın göreve gelmesinden
sonra 15.03.2002 tarihinde keyfiliğin en alt seviyeye indirilmesi, bilimselliğin belirleyici
olması amacıyla Üniversite Senatosunca atanma ve yükseltilme kriterleri kabul
edilmiş ve belirlenen kriterlere sahip olan kişilerin ataması ve yükseltilmesi
gerçekleştirilmiştir. Ancak Üniversiteler Arası Kurulun getirdiği yeni ilaveler dikkate
alınarak bir geçiş dönemi uygulaması zorunlu olmuştur. Bu uygulama herhangi bir
kişiye yönelik olarak değil, genel olarak yapılmıştır.

Kadro ilanlarına özel şartların konulmasının keyfi bir uygulama olduğu
konusundaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır, özel koşullar, iddia edildiği gibi
sınırlayıcı değildir. Belli konularda deneyim istemek doğrudan doğruya bilimsel
amaca yöneliktir. Kaldı ki o konularda çalışma yapan çok sayıda akademik eleman
bulunmaktadır. Üniversiteler atama yapacakları kadrolarda aranacak nitelikleri
belirleme konusunda takdir yetkisine sahiptir. Ondokuzmayıs Üniversitesi'nce ilan
edilmiş olan kadrolarda belirtilen özel şart hizmetine ihtiyaç duyulan personelin
istihdamına yönelik olarak belirlenmiştir. Bu uygulama yalnızca Ondokuzmayıs
Üniversitesine özgü olmayıp ülkemizdeki tüm üniversiteler için geçerlidir. Prof. Dr.
Ferit BERNAY'dan önceki rektörler döneminde de benzer uygulamalar yapılmıştır,
örneğin rektör Prof. Dr. Osman ÇAKIR döneminde Ziraat Fakültesine alınacak 1 adet
araştırma görevlisi için "süs bitkileri yetiştirme konusunda yüksek lisans yapıyor veya
yapmış olmak", Mühendislik Fakültesine alınacak yardımcı doçent kadrosu için
"yeraltı suyu hidroliği dalında çalışma yapmış olmak" özel şart olarak koyulmuştur,
örnekleri çoğaltmak mümkündür. Görüleceği üzere gerek Prof. Dr. Ferit BERNAY'ın
rektörlük yaptığı dönem içerisinde gerekse de önceki rektörler döneminde
üniversitenin hizmetine ihtiyaç duyduğu alanlarda personel istihdamına yönelik özel
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şartlar koyulmuştur ve bundan sonra da koyulması akademik yaşamın gereklerine
uygundur. Bu durumun, üniversitelere tanınan takdir yetkisi kapsamında ve hukuka
uygun olduğu Samsun idare Mahkemesinin 31.12.2002 gün ve E: 2002/1499, K:
2002/2449 sayılı karan ile de hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla kamu yararı ve
hizmet gerekleri ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen özel şart koyma işlemini keyfi
yönetim olarak değerlendirmek mümkün değildir

Sağlık Yüksek Okullarına atanarak kadroları daha sonra Tıp Fakültesine aktarılan
akademik elemanlarla ilgili bu uygulamanın, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin kadro
sıkıntısı çektiği bir dönemle sınırlı olduğu anlaşılmıştır.

Raporda bazı yardımcı doçentlik jüri üyelerinin adayın tez danışmanı olduğu, bu
durumun tarafsızlık ilkesine aykırı olacağı iddia edilmektedir. 2547 sayılı yasanın 23.
maddesine göre yardımcı doçentlerin atanmasında oluşturulan jürilerde tez hocasının
veya danışmanının bulunamayacağı yönünde bir ifade yoktur. Kaldı ki bir jüri üyesi,
jüri üyesi olma vasfını kazanmış akademik bir elemandır ve raporda böyle insanları
töhmet altına sokacak iddialar bulunmaktadır.
Kimi jüri üyelerinin ilgili dalla doğrudan ilgili olmadığı iddiaları incelendiğinde, bu
üyelerin ilgili birimin yöneticisi konumunda olduğu görülecektir. 2547 sayılı yasanın
23. maddesinde " biri o birimin yöneticisi olmak üzere üç profesör veya doçent tespit
'ederek..." ifadeleri bulunmaktadır. Bazı durumlarda ilgili birimin yöneticisi jüri üyesi
olma yeterliliğinde olmayabilir (kendisi de yardımcı doçent olduğu için). Bu
durumlarda bir üst yönetici (bölüm başkanı uygun değilse dekan) jüri üyesi
olmaktadır. Dolayısıyla bu iddialar herhangi bir yanlış uygulamayı göstermemektedir.
Yine bazı bölümlerde, o birimde başka öğretim üyeleri de olduğu halde başka
isimlerin jüri üyesi olarak atandığı belirtilerek bu durum eleştirilmektedir. Yukarıda
anılan yasanın ilgili maddesinde ".biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversitedışından
olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek..." ifadeleri bulunmaktadır.
Dolayısıyla o birimde kaç profesör olursa olsun, üç kişilik jüri üyelerinden birinin ilgili
birimin yöneticisi, en az birinin de başka bir üniversiteden olma zorunluluğu
olduğundan, o birimdeki tüm kıdemli akademik elemanların jüri üyesi olması zaten
yasal olarak da mümkün değildir. Raporun bir yerinde, jüri üyesinin adayın tez
danışmanı olmasının tarafsızlığa gölge düşüreceği vurgulanırken, başka bir yerinde
"neden adayın hocaları jüri üyesi yapılmamaktadır" diye sorulması ve her iki durumun
da Ondokuz Mayıs Üniversitesi yöneticilerinin keyfi tutumuna kanıt olarak
gösterilmesi, hiçbir vicdan sahibi kişinin onaylayamayacağı bir tutumdur. Bu tutum,
komisyonun AKP'li çoğunluk üyelerin önyargılı olduklarını, OMÜ' de ne olursa olsun
her şeyi suç gibi gösterme gayreti içinde olduklarını gösteren kanıtlardan biridir.

Raporda yakınların işe alınarak kadrolaşma yoluna gidildiği iddiası yer
almaktadır. Bunun kanıtı olarak rapora bir liste eklenmiştir. Bu listede adı geçen
kişilerin bir kısmı yıllarca önce evlenmiş, bir kısmı da üniversitede çalıştıkları süre
içinde tanışıp evlenmiş insanlardır ve bunların çoğu zaten 15-20 yıldır üniversitede
çalışmaktadırlar. Listedeki isimlerin bazıları sadece soyadı benzerliği olup, akrabalık
ilişkisi bile yoktur. Ayrıca listeye sadece akademik elemanlar konmamış, memurlar ve
hatta geçici işçiler bile, salt listeyi kabarık göstermek amacıyla ve kasıtlı olarak dahil
edilmiştir. Öte yandan şimdiki OMÜ yönetimine muhalif olan elemanların akrabaları
da üniversitede çalışmakta ancak bu isimler listeye kasıtlı olarak dahil
edilmemektedir. Bu da komisyondaki AKP'li çoğunluğun ön yargılarını apaçık
gösteren bir bulgudur. Üniversite yönetiminin, akademik olmayan kadrolara atama
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yapma yetkisi zaten bulunmamaktadır. Akademik kadrolara yapılan atamalar ise
yasanın ve ilgili mevzuatın hükümleri doğrultusunda olmakta, hiçbir zaman
"akrabalık" ya da "yakınlık", ne olumlu yönde, ne de olumsuz yönde bir kriter haline
getirilmemiştir. Beş binin üzerinde çalışanı olan üniversitede, şehirdeki önemli
görevlerde bulunanların ya da üniversite elemanlarının yakınlarının bulunması son
derece doğaldır. Nitekim komisyon başkanının kardeşinin de OMÜ' de okutman
olarak çalıştığı öğrenilmiştir.

2547 sayılı yasanın 13/b-4 maddesi gereğince yapılan görevlendirmeler
Üniversitenin değişik birimlerinde hizmetle ilgili ortaya çıkabilecek ihtiyacın
karşılanması amacıyla yapılan ve süresi hizmet ihtiyacı ile sınırlı olan idari işlemlerdir.
Geçici nitelikte yapılan bu görevlendirmelerde 2547 sayılı yasanın 13/b-4 maddesi
rektöre hizmet ihtiyacını belirleme ve görevlendirme yapma noktasında takdir yetkisi
tanımıştır. Rektörlük Makamınca takdir yetkisi kullanılırken hukuka uygun
davranılmış; idari personel görevlendirmelerinde görevlendirilecek birimin ihtiyaç
talebi ve idari personelin amiri olan Genel Sekreterlik Makamının teklifi dikkate
alınmıştır. Öğretim Elemanı görevlendirmelerinde ise yine görevlendirilecek birimin
yetkili kişi ya da kurumunun ihtiyaç talebi dikkate alınmıştır. Kaldı ki dört ilde birimleri
olan bir üniversitede (ki son üniversitelerin kurulması yasa tasarısında iki ayrı
üniversite daha çıkarmaktadır) idari işlemlerin ve eğitim-öğretimin en iyi şekilde
yürütülebilmesi için merkezden görevlendirme yapmak zorunluluk olmaktadır.
Örneğin Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı 4 ayrı ve 4 ilde Sağlık Yüksek Okulu
bulunmaktadır. Bunların her biri için birçok alanda öğretim elemanı gerekmektedir.
Kamu kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için her bir okula ayrı ayrı
öğretim elemanı almak yerine merkezden o görevi yapacak öğretim elemanlarının
görevlendirilmesi eleştirilecek değil, takdir edilecek bir uygulamadır. Anılan işlemler
idari yargının denetimine açık olan ve ilgililer tarafından dava konusu yapılmış
işlemlerdir. Açılan davaların çoğunun üniversite lehine sonuçlanmış dolayısıyla
hukuka uygun bulunmuş olması nedeniyle bu işlemlerin keyfi yönetim başlığı altında
incelenmesi ve nitelendirilmesi hukuki dayanaktan uzaktır.

2547 sayılı yasanın yardımcı doçentliğe atama başlıklı 23. maddesi
irdelendiğinde atamaya yetkili amirin Rektör olduğu, yasa gereği oluşturulan jürinin
kadroya atanacak kişilerle ilgili mütalaa verdikleri, dekanın ve yönetim kurulunun da
görüş ve önerilerini sundukları, ancak Rektörün bu görüş ve önerilerle bağlı yetki
içinde olmadığı Danıştay'ın istikrar kazanmış içtihatlarıyla ortaya koyulmuştur. Ancak
jüri raporları olumlu, yönetim kurulu ve dekan görüşü olumlu olan bir aday için rektör
tarafından atanmaması durumunda, o adayla ilgili hukuken kabul edilebilir, somut
nedenlerin ortaya koyulması gerektiği de tartışmasızdır. Ondokuzmayıs
Üniversitesinde böyle bir uygulama söz konusu olmamıştır. Jüri raporları oyçokluğu
ile olumlu ya da olumsuz, yönetim kurulu kararı oy çokluğu ile olumlu ya da olumsuz
olması durumunda 2547 sayılı yasanın 23., Öğretim üyeliğine Atanma ve Yükseltilme
yönetmeliğinin 3,4,6,7,8,9. maddelerinin Rektöre tanıdığı takdir yetkisi kapsamında
Rektörün atama ya da atamama yetkisi bulunmaktadır. Bu durum keyfi uygulama
değil yasanın rektöre tanıdığı takdir yetkisinin kullanılmasıdır. Samsun İdare
Mahkemesince verilmiş ve Danıştay 8.Dairesinin E: 2004/3880 K: 2005/1715 sayılı
kararı ile onanarak kesinlik kazanmış bir olayda Ondokuzmayıs Üniversitesi ilahiyat
Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalında 21.12.2003 tarihinde ilan edilen bir adet
yardımcı doçent kadrosuna başvuru yapan adayla ilgili üç profesörün ikisi olumlu biri
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olumsuz görüş bildirmişler, Fakülte yönetim kurulu 3 olumlu 2 olumsuz görüş
bildirmiş, dekan atanmaması yönünde görüş bildirmiş ve Rektör tarafından atama
yapılmamıştır. İdare Mahkemesi bilimsel jürinin 2-1 olumlu görüşü ve Yönetim
kurulunun 5-3 olumlu görüşünün atamaya yetkili amiri bağlamadığı gerekçesiyle
davanın reddine karar vermiş anılan karar Danıştay incelemesinden geçerek kesinlik
kazanmıştır.

Doçentlikte 5 yılını doldurmuş ve diğer şartlara haiz olan her öğretim üyesinin
profesör kadrosuna atanması ya da o bölümde kadro ilan edilmesi gibi bir yasal
zorunluluk bulunmamaktadır. Profesör kadrolarına ihtiyaç duyulup duyulmadığı,
ihtiyaç duyulan kadroların ilanı Rektörlüğün tasarrufunda ve takdirinde olan bir
işlemdir. 2547 sayılı yasa ile Rektörlüğe tanınan bu yetkinin keyfi olup olmadığına
karar verecek, ya da bu konuda kanaat belirtecek organ Meclis Araştırma Komisyonu
değildir. Belirtilen idari işlemler yargı denetimine açık olup bu konuda karar mercii,
Anayasal muhatap İdari Yargı yerleridir. Nitekim Danıştay 8. Dairesi K: 98/2183 sayılı
kararında rektörlüğün kadro ilanı konusunda zorlanamayacağına hükmetmiştir. Yine
Danıştay 8. Dairesinin K:99/3220 sayılı kararında yardımcı doçent ilanının
münhasıran rektörlüğe ait olduğu, hizmet ihtiyacı olup olmadığına rektörlüğün karar
vereceği açıklıkla ortaya konmuştur. Bu nedenle raporda 46 madde halinde, tek tek
isimler sayılarak "bu kişilere özgü kadro ilan edilmemiştir" anlamına gelecek
suçlamaların geçerliliği yoktur. Kaldı ki bu kişilerin bir kısmının biriminde kadro ilanı
yapılmıştır.

Rapor, öğretim görevlisi, okutman ve uzman atamalarında ilan verilmediği,
sınava tabi tutulmadığı ve tecrübesiz kişilerin alındığı yönünde idareye yönelik
suçlamalar içermektedir. Bu akademik kadrolara atamaların nasıl yapılacağı 2547
sayılı yasanın 31, 32 ve 33. maddelerinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Yapılan
uygulama tamamen yasaya uygun olup, alınan elemanların bu görevlere atanabilmek
için gerekli niteliklere sahip oldukları anlaşılmaktadır. Tüm bunlara rağmen, OMÜ
yönetimi, belirtilen kadrolara ait elemanların daha yetkin olabilmeleri doğrultusunda
20 yıldır olmayan bir takım ilke kararları almış ve uygulamaya koymuştur. Avrupa
Birliği sürecinde, her kurumda olduğu gibi üniversitelerde de, Akademik Teşkilat
Yönetmeliğinde olmaya bazı birimlerin hizmetine şiddetle ihtiyaç doğmuştur (örneğin
uluslar arası ilişkiler birimi gibi). Bu birimlerin fonksiyonunu sıradan memurlarla
yürütemeyeceği açıktır. Bu gibi nedenlerle farklı yabancı diller konusunda yetişmiş
uzman elemanlara ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyaç rektörlük uzman kadrolarına
atamalarla giderilmeye çalışılmıştır.

Ondokuzmayıs Üniversitesinde keyfi yönetim başlığı altında inceleme konusu
yapılan, komisyonunun kurulma nedenlerinden biri olan ve komisyonumuzca
dinlenen kişi sayısı bakımından en fazla yeri ve zamanı işgal eden konu, 2547 sayılı
yasanın 33/a maddesi gereğince görev süresi yenilenmeyen araştırma görevlileri
konusudur. Bu konu gerek ulusal gerekse yerel basında günlerce yer almıştır.
Samsun Atatürk anıtı önünde bahsi geçen işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla
gösteri düzenlenmiş, şehrin muhtelif yerlerine afiş ve pankartlar asılarak olay
gündemde tutulmaya çalışılmış ve ülke kamuoyuna Ondokuzmayıs Üniversitesinde
bilim adamı kıyımı yapılıyor izlenimi verilmeye çalışılmıştır. Yeniden ataması
yapılmayan araştırma görevlileri işlemin hukuka aykırı olduğundan bahisle Samsun
İdare Mahkemesi nezdinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmışlardır. Şu
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ana kadar sonuçlanan tüm davalarda mahkeme, Ondokuzmayıs Üniversitesinin
işlemlerini hukuka uygun bulmuştur.

Raporda her ne kadar konuyla ilgili olarak "Bu araştırma görevlilerinin yeniden
atanmamak suretiyle görevlerine son verilmesi işleminin hukuka uygunluğu
hususunda açılan bazı iptal davaları devam ettiği için bir yorumda bulunulmamıştır"
ifadesi yer alıyorsa da devam eden cümlelerde yorumlar yapıldığı, ayrıca bu durumda
olanların listesinin rapora eklendiği ve başka konular ele alınırken bu duruma sıklıkla
atıfta bulunulduğu görülmektedir. Bu durum hem Anayasanın 138. maddesine, hem
de Anayasanın başlangıç hükümlerinde belirtilen "Kuvvetler Ayrılığı" ilkesine aykırılık
teşkil etmektedir. Anayasanın 138. maddesi gereğince Türk Milleti adına karar veren
İdare Mahkemesinin kararları herkes için bağlayıcı olduğundan mahkemece hukuka
uygun olduğu açıkça ortaya koyulan işlemin keyfi yönetim olarak değerlendirilmesi,
yine yargılama sürecini etkilemeye yönelik bir davranıştır. Bu durumda bu raporu
hazırlayan uzmanlar ile altına imza atan üyeler hakkında suç duyurusunda
bulunulması gerekmektedir.

Ondokuzmayıs Üniversitesinde çeşitli idari sebeplerle yeniden ataması
yapılmayan öğretim görevlilerinden, uzmanlardan, araştırma görevlilerinden yargı
kararı ile görevine dönen yoktur. Bu durum yasanın Rektörlüğe tanıdığı takdir
yetkisinin hukuka uygun kullanıldığı, hakça işlem yapıldığı anlamına gelmektedir.

Akademik kadrolardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur
kadrolarına atama işlemi, tüm kamu kurumlarında gerçekleşmektedir. Nitekim
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde araştırma görevlisi kadrosunda çalışırken üniversite
dışındaki kamu kurumlarına memur olarak atanan çok sayıda eleman vardır. Bunun
gibi üniversite içinde de kişilerin talebi üzerine, eldeki boş kadrolarla sınırlı ve o
kadrolara uygun elemanlar olmak şartıyla bu şekildeki atamalar usulüne uygun olarak
gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak; başından beri bu komisyonun oluşumunda da etkin bir faktör olarak
görülen kadrolaşma iddialarının burada açıklamaya çalıştığımız gerçekler ışığında
değerlendirildiğinde; hiçbir temele dayanmayan, tamamen kendilerini mağdur
gösterme adına bugünkü OMÜ yönetimini yıpratmak ve baskı altında tutmak
amacıyla bir takım kişilerin gündeme getirdiği içi boş iddialardan ibaret olduğu
anlaşılmaktadır.

11. İNŞAAT, ONARIM VE TESİSAT İŞLERİ

Üniversite'nin yapım işleri ile ilgili ihaleler ve bu alanda yapılan uygulamalar
Sayıştay'ın her yıl yaptığı denetimler ile yakından izlenmektedir. Raporun bu
bölümünün girişinde ifade edildiği gibi, Sayıştay denetiminin üzerinde kendilerine
yetki biçen Komisyonun AKP'li üyeleri, bu alanda da yetki gaspına yönelmiş
bulunmaktadırlar. Bütün bunlara rağmen komisyon başkanının talebi ile yeniden
denetleme yapan Sayıştay Genel Kurulunun "Kardiyoloji Merkezi İnşaatı" ile ilgili
tespitlerini 27.01.2006 tarihinde yayınlanan raporundan aynen aşağıda sunuyoruz:
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" Sonuç: Yukarda yer alan tespitler, yerinde dosya üzerinde yapılan incelemeler ve
araştırma komisyonunda edinilen bilgiler ışığında;

1. işin ihale sürecinde mevzuata aykın bir hususa rastlanılmamıştır.
2. Başlangıçta işin 14.082 metrekare olarak projelendirilmesinin ileride doğması

muhtemel ihtiyaçlara binaen çok amaçlı kullanıma olanak verecek şekilde
tasarlanmasından kaynaklandığı,

3. Bu nedenle DPT tarafından inşaatın karakteristiğinin 5000 metrekare olarak
2000 yılı programına dahil edilmesi de dikkate alınarak ileride bu amaca uygun
düzenlemelerin yapılabilmesinin teminine yönelik olarak Kardiyoloji Merkezi inşaatına
"düşeyde kat tevsiine uygun olacak şekilde" başlanıldığı görülmüştür.

4. Nitekim 2002 yılında yapılan bir takım müdahale ve tadilatlarla bina
bitirildiğinde Kardiyoloji Merkezi olarak kullanılması yanında, diğer ihtisas birimlerinin
de yararlanması mümkün hale getirilmiştir.

5. İnşaatın yapımı halen sürmekte olup, bitirilmiş olan zemin katın Kardiyoloji, 1
ve 2. katiann be Çocuk ve Çocuk Onkolojisi olarak kullanıldığı,

6. İddiada yer alan ve 2002 yılında yapıldığı ifade edilen tadilatların, proje
karakteristiğinin 5000 metrekareden 14.082 metrekareye çıkarılması nedeniyle
karanlıkta kalan bölümlerin aydınlatılması ve havalandırılması amacıyla yapıldığı,

7. Nitekim 2003 yılı hesabının incelenmesi sonucunda söz konusu tadilatların
sorgu konusu edildiği, ancak konunun yılı ilamında yer almadığı görülmüştür."

Raporda 130 sayfalık bir yer kaplayan Üniversitenin inşaat işleri ile ilgili bölümde, komisyon
başkanınca görevlendirilmiş uzmanların tamamen sübjektif ve bazen kasıtlı ve taraflı
yorumlarına dayanılarak çeşitli suçlamalara gidilmiştir. Oysa yine komisyon başkanınca davet
edilerek görüşüne başvurulan, örneğin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-lnşaat
Mühendisleri Odası genel merkezince görevlendirilmiş olan uzmanın raporu tamamıyla yok
sayılmıştır.

Bu bölümde anlatılan konulara tek tek değerlendirme yapmak da tarafımızca doğru
bulunmamaktadır. Ancak örnek teşkil etmesi açısından çarpıcı bulduğumuz bir suçlamayı
burada sunmak istiyoruz:
Halen yapımı devam eden Rektörlük inşaatı ile ilgili olarak değerlendirme yapan sözde uzman
,kaba inşaatı ve sıvası bitirilmiş bir inşaatta yer kaplamalarının kapı ve pencereler takılmadan
yapılmasını alışılagelen bir uygulama olmadığından bahisle, bu kaplamaların dış etkilerden ve
zaman aşımından etkilenerek kullanılmaz duruma geleceğini bu nedenle de 152.000 YTL
gereksiz ödeme yapıldığına hükmetmektedir. Görüldüğü gibi ne ortada hasarlanmış yer
döşemesi vardır, ne de bu uzmanın söylediği gibi yer döşemeleri inşaatların camı-çerçevesi
takıldıktan sonra döşenir diye bir kural vardır. Aksine bu gibi imalat sonlandırma aşamalarından
çok önce tamamlanır. İşin ilginç tarafı burada sözü edilen granitlerin raporun 377. sayfasında;
bu defa "...inşaat imalatlannın bulunduğu seviyede henüz dış yüzeylere uygulanacak granitin
gelecek yılda bile imalata girmesi mümkün olmadığı, bu nedenle çok önceden ihsar edilmesi,
ödeneklerin işin bitirilmesi yönünde kullanılmadığını göstermektedir" denerek yukarda bahis
konusu ettiği ve iç zemin kaplamalannda kullanılmış granitlere atıfta bulunmakta ve bunlan dış
cephede kullanılacak granitler sanmaktadır. İşte bu çarpıcı saptamalar; komisyon
çoğunluğunun anlamakta zorluk çektiği, çok net görülen bazı teknik konularda yorum getirerek
gerçekten yaman bir çelişkiye düşmesine de neden olmuştur.

Bu örnekten de görüleceği gibi Raporu hazırlayan AKP'Iİ üyeler, olmayana ergi yöntemleri
de kullanarak gelecekte olacağını varsaydığı ama olmamış hususlardan "gereksiz ödeme" gibi
sonuçlara ulaşmıştır. Dikkatimizi çeken bir diğer konu da raporun sürekli son 3-4 yılda yapılan
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işlemleri irdeliyor olmasıdır. Oysa' Üniversite yerleşim alanındaki inşaatların çoğunun gerek
planlama ve gerekse de işe başlama zamanlan 90'li yıllara uzanmaktadır. Nedense bu
süreçlerle ilgili hiçbir değerlendirmede bulunulmadan sadece son uygulamalara atıfta
bulunulmasının gerekçelerini de anlamamız mümkün olmamıştır. '

Sonuç olarak; yukarıdaki ayrıntılı değerlendirme sonuçlarından da görüleceği gibi
Sayıştay, Üniversite yönetiminin Kardiyoloji Merkezi ile ilgili yaptığı girişimleri yasal,
mevzuata uygun ve mevcut hastane ile tıbbın güncel gereksinimleri doğrultusunda
yapıldığına işaret etmektedir. Aynı bu konuda olduğu gibi, raporun ilgili bölümünde bir
çok inşaatla ilgili anlamsız, yanlış ve amacını aşan "denetleme ve yargılama" mantığı
ile sorgulanan konular da yılları içinde Sayıştay denetimlerine tabi
olmuşlardır.Çoğunluğun düşüncesini aksettiren raporda bu hususlara değinilmemesi
bir tarafa konu ile ilgili olarak suçlamalara devam edilmesi ve Sayıştay gibi yüce bir
kurumu şaibe altında bırakmaya yönelik iddiaların ileri sürülmesi raporu kaleme
alanların ve imzalayanların gerçeklerin ortaya çıkmasından çekindikleri şeklinde
yorumlanmıştır.

Bu bölümde bir de "Genel değerlendirme" başlığı altında sunulan iddialarla ilgili
olarak;

1. Üniversite Genel Sekreterlik görevine yargı kararı ile (Danıştay 12. daire, esas
2000/41 Karar 2001-323) geri dönen Sayın Nazım ALKAN ile ilgili olarak
asılsız iddialara hala kasıtlı olarak devam edildiği görülmektedir. Komisyon
başkanının da çok iyi bildiği gibi; Samsun 2.Ağır ceza mahkemesinin E:
2000/15 1 sayılı dosyası kapsamında yapılan yargılama neticesinde " Nazım
Alkan'ın tüm delillerden hareketle diğer sanıktan rüşvet almadığına" karar
verilmiş ve anılan suçlamadan beraat etmiştir. Karar Yargıtay incelemesinden
geçerek kesinlik kazanmıştır. Bu raporda Sayın ALKAN ile ilgili kişilik haklarına
saldırıcı ifadelere yer vererek altına imza koyanların, bunun hukuki
sonuçlarına katlanmayı da göz önüne almış olduklarını var sayıyoruz.

2. Bu bölümde geçen; "Yolsuzlukların boyutu konusunda kesin bir inceleme
yapmak zaman darlığı nedeniyle mümkün olmamıştır" cümlesi Raporu
hazırlayanların üniversiteyi sürekli baskı altında tutma amaçlarının bir kanıtı
niteliğindedir. Ayrıca bu cümlenin yüce Meclis adına görev yapan bir araştırma
komisyonu raporuna çoğunluk görüşü olarak yansıması çok düşündürücüdür.

3. Yine bu bölümde bir çok defa benzeri ifadelerle vurgulanmaya çalışılan ve
örnek olarak "Kamu kaynaklarını paylaşılması konusunda meydana gelen
dayanışmanın bütün bağlantıları ile birlikte araştırılması için komisyonumuzun
inceleme imkanları ve süresi yeterli değildir" şeklinde ifade edilen ve
neredeyse Üniversite yönetimini bir soygun çetesi gibi göstermeye gayret
eden bu zihniyeti açıkça kınadığımızı da özellikle belirtmek isteriz.

12. AKARYAKIT GİDERLERİ

Raporun bu bölümünde yine komisyon başkanı ve AKP'li milletvekili
arkadaşlarımız uzun uzun muhtelif belge örnekleri ile üniversite araçlarının kilometre
hesaplarından hareketle kendilerince derin bir araştırma ile yine "denetleme ve
yargılama" işlevi yapma gayreti içine girmişlerdir.
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Komisyon Başkanı, 17.01.2006 tarihinde Komisyona davet edilen Üniversite
Rektörü Sayın Prof.Dr.Ferit BERNAY'a ; "taşıtların akaryakıt kullanımı konusunda
ihbar mektubu geldi" ifadesi üzerine, Sayın Rektör; "İhbar mektubunu bize niye
göndermediniz, hemen gereğini yapalım" şeklinde karşı ifadesi üzerine, Komisyon
Başkanı; "Bize de yeni ulaştı." karşılığını vermiştir.

Üniversite Rektörü Sayın BERNAY'ın Üniversiteye döndüğünde; Rektörlüğe daha
önceden ulaşan ihbar üzerine bu konuda 21.11.2005 tarihinde bir soruşturma
açıldığını ve soruşturmanın halen devam ettiğini tespitle; ertesi gün soruşturma
açıldığını gösterir belgeyi, Komisyona bilgi vermek üzere davet edilmiş olan öğretim
üyesi Prof.Dr.Zafer EREN aracılığı ile Komisyon Başkanına ulaştırmıştır. Sayın
EREN, komisyon başkanına bu dokümanı komisyonda beyanla tutanağa geçirerek
elden teslim etmiştir. Böylece; soruşturmasının devam ettiği hepimizce öğrenilen bir
konunun, soruşturmanın gizliliği ilkesi ihlal edilerek ve ayrıca sanki Üniversite
tarafından hiçbir işlem yapılmıyormuş gibi kamuoyuna yansıtılarak Komisyon
Başkanınca Yüce Meclisin gündemine getirilmesi, kasıtlı ve taraflı hareket edildiğini
açıkça ortaya koymaktadır.

Raporun bu bölümünde dikkatimizi çeken çok önemli bir hususa daha
değinmeden geçemeyeceğiz. Raporun bu bölümünün bir yerinde "Ancak Rektör'ün
2005 yılı görev onaylarından anlaşıldığı kadarıyla Ankara'ya tümüyle resmi araçla
gelmiştir. Rektörden sonraki en üst düzey yöneticiler olan Rektör Yardımcıları ise
şehir içi seyahatlerinde taksi ücreti almışlardır. Geçici görev yolluk beyanları
gönderilen personelin tümü ya resmi araçla gelmişlerdir, ya da şehir içi taksi ücreti
almışlardır.
Bu durumda Ankara'da bulunan taşıtın, hangi hizmet karşılığında binlerce kilometre
yol kat ettiğinin anlaşılması mümkün değildir.
Rektör'ün kendisi dışındaki tüm ailesi Ankara'da yaşamaktadır. Komisyonumuza,
üniversiteye ait aracın Ankara'da rektörün aile efradı tarafından kullanıldığına dair
ihbarda bulunulmuş ise de, Komisyonumuzun sınırlı görev süresi içinde üniversiteye
ait taşıtın rektörün aile efradı tarafından kullanıldığı iddialarının etraflıca araştırılması
mümkün olmamıştır." şeklinde kullanılan ifadelere karşın, yaptığımız incelemelerden ;
Resmi görevlendirmelerle ilgili Üniversite üst yöneticilerinin harcırahlarında hiçbir
usulsüz ödemenin yapılmadığını tespit etmiş bulunuyoruz.

Yine; söz konusu bölümde Sayın Rektörün ailesine atıfla, Üniversitenin resmi
aracının kişisel ihtiyaçlarına tahsis edildiği iddialarının yalnız bu raporda değil
komisyonun kuruluş sürecinde de dile getirildiğini hatırlatarak, komisyon
çoğunluğunun o günden beri bu konuda hala bir tespitte bulunamamış olmasına
rağmen konuyu gündemde tutma çabalarına özellikle dikkatleri çekmek isteriz..Bütün
bunlardan açıkça görüleceği gibi; Raporda söz edilen bu konular da somut bir
dayanağı olmayan söylemlerdir.

13. DENETİM ELEMANLARI İLE İLİŞKİLER

Sayıştay gibi Türkiye'nin en saygın ve Yüce Meclis adına görev yapan Anayasal bir
kuruluşunun ve onun özveriyle çalışan değerfi denetçilerinin siyasi amaçlarla kurulmuş böyle bir
komisyonun çalışmalannda tamamen bir karalama ve baskı girişimi olarak isimlerinin geçirilmiş
olmasını saygıdeğer bir davranış olarak kabul etmek mümkün değildir.
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14. İLAMA BAĞLI BORÇLAR

Raporun "ilama Bağlı Borçlar" bölümünde ileri sürülen hususların hiçbir objektif
dayanağı bulunmamaktadır., öncelikle bir tespiti yapmamız gerekmektedir.
Yargılama giderinin yüksek olup olmadığını gösteren bir kriter var mıdır? Yani Maliye
Bakanlığı ödenek verdiği kamu kurumlarına bir sınırlama getirmiş midir ve Üniversite
bu sının aşmış mıdır? Biz Türkiye Cumhuriyetinde böyle bir kriterin varlığından
haberdar değiliz.

Bu bölümde, Maliye Bakanlığı Bütçe kontrolörü Hami ÖRENAY'ın 31.08.2004
tarih ve 04/1 sayılı raporundan bahsedilmektedir ve yargılama giderinin yüksek
olması, idarenin eylem ve işlemlerinde hukuki çerçevenin yoğun olarak ihlal edildiğini
ortaya koyduğu iddia edilmektedir, idare hukuku hiç irdelenmeden böyle bir yargıya
varılmasının tek gerekçesi Üniversite yönetimine ne olursa olsun bir kusur yükleme
gayretinden başka bir şey değildir. Türkiye'de ki tüzel kişiliğe sahip tüm kamu kurum
ve kuruluşları gibi, Üniversitede idari işlem ve eylemlerde bulunmaktadır. Adı geçen
Maliye Kontrolörü diğer kamu kurumlarında ne kadar idari işlem ve eylem yapılıp ne
kadar yargılama giderleri ödendiğini araştırmadan böyle bir sonuca varmıştır. Sayın
kontrolörün böyle bir tespiti ve önerisi var mıdır ?. Eğer yok ise; üniversite hakkında
böyle bir yargıya hangi ölçüt ve kriterler içerisinde varılmıştır. Dolayısı ile cevabı da
ondan alınmalıdır. Burada söylemek istediğimiz, idarelerin yaptıkları eylem ve
işlemlerin idari yargının denetiminde olduğudur. İdarelerin hukuka aykırılık savıyla ve
kasıtlı olarak işlem tesis edebileceği düşünülemez bu ancak yargı denetimiyle ortaya
çıkar.

Hukuka bağlı idare ilkesinin ihlal edilerek, hukuka aykırı işlemler tesis edilmesi
nedeniyle oluşan kamu harcama yükünün, kamu zararı olarak değerlendirilmesi
gerekir denmektedir. Bunun karşıtı olarak da; Üniversite hukuka bağlı idare olarak
hukuka uygun işlem tesis etmiş, taraf olduğu birçok davayı kazanmış, dolayısıyla
yargılama giderleri ve tazminat almış ve dolayısıyla kamu harcama yüküne olumlu
katkıda bulunmuştur denilebilir. Aslında görüleceği gibi bu her iki ifadenin de hukuki
dayanağı yoktur.

Bu harcamaların bir kriterinin olmadığı yukarda belirtilmiştir. Raporda 103
adet davadan bahsedilmekte, sırf bu davaların kaybedilmesi nedeniyle kamu
zararının oluştuğundan bahsedilmektedir. Burada bazı saptamalar yapma gereği
doğmaktadır.

1- Ondokuz Mayıs Üniversitesi 30 bine yakın öğrencisi 1952 adet akademik
personeli 1691, adet idari personeli yüzlerce işçisi olan bir kurumdur. Adeta orta
ölçekli bir ilçe gibi, yöreye hizmet veren Tıp ve Diş Hekimliği hastaneleri ile geniş bir
halk kitlesi ile de muhataptır.

2- Böyle bir kurumda; bir yıl içerisinde sayısı belki de binlerle ifade edilebilecek
idari işlem ve eylem yapılmış olması muhtemeldir. Komisyona gelen dava listesinden
sadece kaybedilen davaların seçilip, kazanılan davaların göz ardı edilmiş olması
tarafımızdan bir art niyet göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu bölümdeki iddialar
da diğer bölümdeki iddialar gibi hukuki dayanaktan yoksun ve komisyon
çoğunluğunun başından beri zorladığı hayali suç yaratma düşüncesinden
kaynaklandığına inandığımız çabalarından biridir.
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3- Bahsi geçen 103 adet davanın listesi incelendiğinde, bazı davaların
dayanağı olan işlemlerin, Sayın Rektör göreve geldiği dönemden Önce tesis edilen
işlem olduğu görülmektedir. Yine raporun başlangıç bölümünde "idare aleyhine
hükmedilen manevi tazminatların kamu kaynakları ile ödenmesinden sonra" ifadesi
nedeniyle liste titizlikle tekrar tekrar incelenmiş ancak idare aleyhine hükmedilen bir
tek manevi tazminata rastlanmamıştır.

Sonuç olarak; yukarıda açıkça ifade etimiz gibi; binlerce öğrencisi, akademik
personeli, idari personeli ve işçisi olan Tıp ve Diş Hekimliği hastanesi ile de geniş bir
halk kitlesi ile muhatap olan bu güzide kurumun yaptığı yargılama giderinin olağan
olduğu, bu kadar büyük bir kurumun liste halinde sunulan sadece kaybedilmiş 103
davasının olmasının, onun iddia edildiği gibi eylem ve işlemlerinin hukuka aykırı tesis
ettiğinin bir göstergesi olarak kabul edilemeyeceği, aksine yapılan eylem ve işlem
yoğunluğu içerisinde bu kadar az dava kaybedilmiş olmasının idari eylem ve
işlemlerin hukuka uygunluğu konusunda titiz davranıldığının bir göstergesi olduğu
gerekçeleriyle Raporun bu bölümüne de katılmamız mümkün değildir.

15. ARAŞTIRMA PROJELERİ

Raporda OMÜ Bilimsel Araştırma Fonu'nun (BAP) kullanımında keyfiliğin
olduğu, kaynakların amaç dışı kullanıldığı iddia edilmektedir. Bu konuda gerek
komisyona ulaşan bilgi ve belgelerden, gerekse de ilgililerden doğrudan alınan
bilgiler çerçevesinde aşağıdaki saptamaları vurgulama ihtiyacı duymaktayız:

OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri, Üniversite Döner Sermayesinden yıllık % 5
lik bir kaynak aktarımıyla yürütülmektedir. 2001- 2005 yılları arasında yaklaşık 20
Trilyon TL. lık bir kaynak aktarılmıştır. Değerlendirmeler yasa, yönetmelikler ve OMÜ
BAP Yönergesi gereği kurulan bilimsel komisyonlar tarafından yapılmaktadır.

Bu komisyonlar şöyledir:
A. Üst Komisyon; yasa ve yönetmelikte belirtilen Rektör Yardımcısı'nın

başkanlığında enstitü müdürleri ve senatonun seçtiği 7 üye ile toplam 11 bilim
adamından oluşmaktadır.

B. Alt Komisyonlar; OMÜ BAP Yönergesine göre Sağlık, Fen ve Mühendislik,
Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar alanında ilgili bilim adamlarından
oluşturulmuşlardır.

Üst ve Alt komisyonlar gerektiğinde hakemlere başvurabilirler.
Projelerin değerlendirmelerinin; OMÜ Bilimsel Araştırmaları Projeleri

Uygulama Yönergesine göre, öncelikle Alt Komisyonlarca incelenip olumlu ya da
olumsuz görüşlerin tümüyle Üst Komisyona gelmesini takiben, Üst Komisyonun yıllık
tahmini bütçeye göre, Alt Komisyonlardan gelen raporların ışığında panel sistemiyle
projelerin değerlendirmelerini yapmakta olduğu ve karara bağlandığı öğrenilmiştir.

Raporun bu bölümünde; Projelerin dağıtımında keyfilik olduğu ve Üniversite
yönetimine yakın kişilerin projelerinin desteklendiği ileri sürülmektedir. Oysa; tüm
proje dağıtımları dikkatle incelendiğinde bir çok Dekanın projesinin onaylanmadığı ya
da proje maliyetlerinde indirimler yapıldığı açıkça görülmektedir. Buradan da
anlaşılacağı şekliyle; sınırlı kaynakların kullanımında objektif bir sıralama ve dağılım
söz konusudur.
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Yine raporun bu bölümünde ifade edildiği şekliyle aynı anda iki proje
yürütücülüğü olan kişilere bir üçüncü projenin verildiği gibi bir durum söz konusu
değildir. Bu konudaki eleştiriler de asılsızdır.

Yaptığımız incelemelerde; öncelikle yüksek lisans ve doktora tezlerine dönük
projelerin desteklenmekte olduğu anlaşılmaktadır..

Bir başka eleştiri de araştırma fonundan madde ve malzeme alımı
konusundadır.. Projeye gerekli olan madde ve malzemeler alınmaktadır.. Bunlar
alınmadan araştırma nasıl yapılacaktır? örneğin; Uygulama Araştırma Hastanesi'ne
alınan malzemelerden söz edilmektedir. Burada hem araştırma yapılmakta hem de
kamuya hizmet edilmektedir. Kamu yararı söz konusudur. Şu soru akla gelmektedir:
Gelişmiş bir sağlık ünitesi veya laboratuar kurmak suç mudur? Kamuya hizmet etmek
yanlış mıdır? Ayrıca Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında
yönetmelik ve OMU Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinde de Alt Yapı
Projelerini destekleme kararı açıkça belirlenmiştir. Yaptığımız incelemeler
neticesinde; bu kapsamda Üniversiteye kazandırılarak kamu hizmetine sunulan
madde ve malzeme alımlarının; ilgili yasa, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak
gerçekleştirilmiş olduğu müşahede edilmiştir.

Bu arada yine raporda ifade edilen; bazı proje tekliflerinin hakemler nezdinde
irdelenmediği eleştiri konusu edilmiştir. Bilindiği gibi projelerin değerlendirilmelerinde
hakem kullanmak zorunlu değildir. Bu durum, ilgili komisyonların kararına
bırakılmıştır. Dolayısı ile bu konuda yapılan eleştiriler de haksızdır.

Yine, bazı öğretim elemanlarının projelerden ayrılmaları eleştirilmektedir. Bir
projeye katılma ya da ayrılma, öğretim elemanlarının kendi özgür iradeleriyle ortaya
çıkmaktadır. Öğretim elemanları istedikleri projede yer alabilirler ya da bulundukları
projelerden ayrılabilirler ki, bu da son derece doğaldır.

Sonuç olarak; yapılan incelemelerden görülmektedir ki: OMU araştırma
projelerinde herhangi bir keyfilik, usulsüzlük yoktur. Mevcut yasa, yönetmelik ve
yönergelere aykırı bir durum da söz konusu değildir. Bu nedenle raporda ifade
edildiği şekliyle bu konuya da katılmamız mümkün değildir.

16.BİÜMSEL ÇALIŞMALARIN ENGELLENMESİ

Bilimsel çalışmalarda kamu kaynaklarının bilimsel çalışma amacıyla
kullanılması gerekirken, personelin çalışma heyecanının kırıldığı ve OMU' nin
kapasitesinin çok altında çalıştırıldığı iddiaları da gerçekleri yansıtmamaktadır. Bu
konuda ileri sürülen iddiaları incelediğimizde gördük ki:

1. Prof.Dr. Süleyman Kaplan, TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu
tarafından 25.10.2004 tarihinde yapılacak panele davet edilmiştir. Buraya
gönderilmediği ileri sürülen Prof. Dr. Süleyman Kaplan'a Histoloji ve
Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nusret Çiftçi tarafından davet
edildiği konunun Kaplan'ın Anabilim Dalıyla ilgili olmadığı," Moleküler, Tıbbi
Biyoloji ve Genetik " ile ilgili olması nedeniyle izin talebinin yerinde
bulunmadığı 21.10.2004 tarihli yazıyla bildirilmiştir. Bu nedenle, alanının
farklılığından dolayı TÜBİTAK toplantısına gönderilememiştir. Prof. Dr.
Süleyman Kaplan kendi alanıyla ilgili yaptığı bilimsel çalışmalara
katılmıştır. Yönetim tarafından bir engelleme söz konusu değildir.

2. Prof. Dr. Sait Bilgiç'in 14-17 Eylül 2005 tarihlerinde Başkent
Üniversitesi'nde yapılan VIII. Ulusal Stereoloji kursuna katılmak istediği,
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ancak engellendiği öne sürülmektedir. Sait Bilgiç'in aynı tarihler öncesinde
hastalandığı, ameliyat olduğu ve uzun bir süreyi raporlu olarak geçirdiği
verilen raporlardan anlaşılmaktadır. Kongre öncesinde Prof. Dr. Zafer
Malazgirt'in 7 gün yatak istirahatı ve sonrasında ameliyat edilecek
olmasının zorunlu olduğu bizzat hekimi tarafından belirtilmiştir. Ameliyat
sonrası 20 günlük istirahat raporu mevcuttur. Prof. Dr. Sait Bilgiç'in
kongreye gidemeyişinin nedeni, kendi sağlık sorunlarıdır. Tıp Fakültesi
Dekanı ile yapılan görüşmede Prof. Dr. Sait Bilgiç'in kendisinin de bu
konuyu bildiği öğrenilmiş olup açıkça görüleceği gibi yönetim tarafından bir
engelleme söz konusu değildir.

3. TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu ( BAYG) doktora sonrası yurt dışı
bursları değerlendirmek için Fen- Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Recep Tapramaz ve Prof.Dr. Fevzi Köksal'ın davet
edildikleri ve bu öğretim üyelerinin gönderilmeyerek engellendikleri öne
sürülmektedir, öncelikle Prof. Dr. Fevzi Koksal Davet edilmemiştir.
Kendisine TÜBİTAK tarafından 23 Ağustos 2003 tarihinden itibaren 3 yıl
süreyle TÜBİTAK desteğinde men cezası verilmiştir. Prof.Dr. Fevzi
Köksal'ın davet edilmesi cezalı olması nedeniyle mümkün değildir. Diğer
davetli Prof. Dr. Recep Tapramaz da dekanlık sekreterliğine 20.10.2005
tarihinde verdiği dilekçeyle yukarda belirtilen toplantıya gitmiştir. Dolayısı
ile öne sürülen iddialar gerçek dışıdır.

4. 22 Nisan 2005 tarihinde Samsun Vaiiliği'nin yazdığı yazıyla.İmam Hatipler
için hizmet içi eğitim düzenlendiği ve OMÜ ilahiyat Fakültesi'nden adı yazılı
olarak 13 öğretim üyesi istendiği bildirilmiştir. İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
da 9 öğretim üyesini görevlendirmiş olup, gerekli hizmeti yerine getirmiştir.
Burada Valilikçe adlan yazılan tüm akademik personelin görevlendirilmesi
mümkün değildir. Bu tamamen Dekan'ın yetkisinde olan bir konudur. Prof.
Dr. Hüseyin Peker' in iddiası yersiz ve dayanaksızdır.

5. Prof. Dr. Süleyman Kaplan'ın 3 aylık sure için Almanya'ya gitmesinin
engellendiği öne sürülmektedir. Tıp Fakültesi'nde 15 günü geçen
görevlendirmelerde ilgili Anabilim Dalı Kurulu'nun uygun görüşü Fakülte
Yönetim Kurulu'nun kararı gerekmektedir. İlgili Anabilim Dalı Akademik
Kurulu Prof.Dr. Süleyman Kaplan'ın bu kursa gitmesini uygun görmemiştir.
Bu nedenle Prof. Dr. Süleyman Kaplan görevlendirilememiştir. Yönetimin
engellemesi söz konusu olmayıp, konu tamamen akademiktir.

6. Anatomi Anabilim Dalı Araştırma Laboratuarı'nda şalterin indirilerek
bilimsel çalışmaların heba edildiği iddia edilmektedir. Bu konuda gerekli
soruşturma yapılmıştır. Soruşturma sonucuna göre teknik bir nedenden
dolayı sigortanın attığı ve herhangi bir başka nedenin olmadığı
saptanmıştır. Herhangi bir kasıt yoktur. Bu eleştiri de dayanıksızdır.

7. Anatomi Anabilim Dalı'nda kurulduğu iddia edilen Araştırma
Laboratuarının kapatıldığı iddiası da yanlıştır. Anatomi Anabilim Dalı'nın
bulunduğu alan aynı zamanda "ceset muhafaza istasyonu" olarak görev
yapmaktadır. Dolayısı ile aynı mekanda diğer birimlerdeki araştırıcılara da
açık bir laboratuarın bu alanda faaliyet göstermesi güvenlik açısından
sakıncalı bulunmuştur. Bu nedenle tüm araştırıcıların kullanımına açık
olması gereken bu cihazlar, bulunduğu yerden alınarak güvenlik nedeniyle
Cerrahi Araştırma Laboratuan'nın içine taşınmış ve halen de burada tüm
üniversiteye hizmet vermektedir.
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Sonuç olarak; Görüldüğü gibi bilimsel araştırmalara ve çalışmalara engel
olunması söz konusu değildir. Engellendiği iddia edilen kişiler de dahil öğretim
elemanları çok sayıda bilimsel toplantıya katılmış olup engellenmelerinin söz
konusu olmadığı, aksine teşvik edildikleri görülmüştür.

Ayrıca Raporun başlangıç bölümünde ARAŞTIRMA ÖNERGESİNİN
KONUSU başlıklı bölümün 7. maddesinde ifade edilmiş olan "En önemli ve en
büyük yükseköğretim kurumlarından olan 19 Mayıs Üniversitesi, kişi başına düşen
yayın sayısı bakımından her yıl geriye gitmektedir." İddiası da Sayın Rektörün
komisyonumuza verdiği bilgi sunumunda aşağıdaki tablo ile cevaplandırılmış
bulunmaktadır.

Yıllar

2000

2001

2002

2003

2004

2003

Öğretim
0ye

Sayısı

326

548

600

715

746

774

Öğretim
Elemanı
Sayısı

1329

1443

1600

1717

1824

1997

Yayın
Sayısı

106

141

180

26S

356

404

öğretim
Ûyesl
Yayın
Oranı

0,21

0,25

0,29

0,37

0,47

0,52

Öğretim
Elemanı

Yayın
Oranı

0,086

0,097

0,11

0,15

0,19

0,20

Bu tablodan da açıkça görüleceği gibi Ondokuz Mayıs Üniversitesi uluslar arası
indekslerde taranan bilimsel yayın sayısını, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı
da dahil son 5 yılda sürekli arttırmış bulunmaktadır, iddia ve buna cevap teşkil eden
yukarıdaki tablo bile bazı gerçeklerin anlaşılması açısından bizce büyük önem
taşımaktadır. Çünkü bu durum; komisyon başkanının bu komisyonun kurulma
gerekçeleri arasında iddia ettiği bu konuyla ilgili olarak başta Ondokuz Mayıs
Üniversitesi yöneticileri olmak üzere tüm öğretim elemanlarından özür dilemesini
gerektirmektedir.

17.YÖNETİM KURULLARI

Raporun bu bölümünde komisyon başkanı ve AKP'li milletvekilleri yine
"Denetleme, Sorgulama ve Yargılama" işlevleri olduğu anlayışı içinde kapsamlı
biçimde tüm yönetim kurul kararları hakkında usul hatalarından söz etmektedirler.
Oysa bilinmesi gerekir ki;

Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarının bazıları "teklifin aynen benimsenerek
kabulüne oybirliği ile karar verildi" şeklinde alınan kararlar da diğer kararlar gibi
değiştirilmesi mümkün olmayan Kurul Karar Defterlerine yapıştırılarak toplantıya
katılan her üye tarafından tek tek imzalanarak kesinleşmekte ve değiştirilmesinin
mümkün olmadığı görülmüştür.
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Gündem Maddeleri Üniversite Kurul Kararı Defterine yapıştırılarak yine Yönetim
Kurulu Üyelerine tek tek imzalanarak kesinleşmekte ve değiştirilmesinin mümkün
olmadığı görülmüştür.

Yine özellikle vurgulanması gerekir ki; 2547 Sayılı Kanunun 18. ve 20.
maddelerine göre oluşturulan Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulları çoğunluk
esasına göre toplanmaktadır. Kararlar, mevcudun oybirliği veya oyçokluğuyla
alınmaktadır, ilgili Kurullar, Fakülte Dekanı ve Yüksekokul Müdürünün çağrısı üzerine
toplanır. Yönetim Kurulu Üyeleri 4 İlde ve 12 İlçede eğitim-öğretimlerini sürdüren
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ilgili birimlerinden Yasa ve Yönetmeliğe uygun olarak
oluşturulmaktadır. Fakat bazı birimlerde yeterli öğretim elemanı olmaması nedeniyle
değişik birimlerden sağlanan uygun elemanlardan oluşturulmuştur. Bu durumda bir
öğretim üyesi birden fazla kurulda görev alabilmektedir. Kurul üyeleri hiçbir şekilde
katılmış oldukları toplantılardan toplantı ücreti almamaktadır. İş tamamen gönüllülük
esasına göre yapılmaktadır. Bazı kurul üyeleri ilgili yöneticiden izin alarak toplantılara
katılmamışlardır. Bu toplantılara katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya
katılmamak üzere izin aldıkları için derslerine girmişler ve bunu ek ders ücret
formunda beyan etmişlerdir. Bu nedenle ücret beyannameleri gerçektir.

Bu arada komisyon çalışmaları sırasında bilgisine başvurulmak üzere davet
edilmiş olan bazı Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı ile ilgili kararlara telefonla
katıldıklarını beyan etmişlerdir.

Sonuç olarak; 4 il ve 12 ilçeye yayılmış neredeyse tüm Orta Karadeniz
Bölgesini kapsayan böylesi büyük bir eğitim kurumunun özveri ile çaba gösteren ve
bu alanda her köşeye yetişmeye çalışan değerli öğretim üyesi yöneticilerinin
kutlanmaları gerekirken, zorla, usul hatası aramaya yönelik çabalarla suçlanmaya
çalışılmasını anlamamız daha da ötesinde bunlara katılmamız mümkün değildir.

18. ÜNİVERSİTE VE MATBAA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi matbaasının; Üniversite Uygulama ve
Araştırma Hastanesi'nin matbu evraklarını basmak üzere alınan 2 adet
tek renk baskı yapabilme özelliğine sahip B4 (25x35) ebadında işler
yapabilen gelişmiş bir teksir makinesi özelliğindeki iki makinenin,
Rektörlük Basımevi oluşturmak üzere Rektörlüğe devir edilmesiyle 1984
yılında kurulduğu anlaşılmaktadır.

Kuruluş amacı tüm Üniversite birimlerinin matbu evrak, ders kitabı ve
ders notlarının basımını sağlamaktır. Bu çerçevede; 2001- 2005 yılları
arasında matbaada Üniversitenin matbu evraklarının, tek renk olarak ders
kitaplarının ve ders notlarının basıldığı görülmektedir. Ayrıca ihtiyaç
durumunda sürekli olarak B4 (35x35) ebadındaki afişler basılmıştır. Halen
de belirtilen bu işlere devam edildiği ve OMÜ matbaasının işlediği
anlaşılmıştır.Bu arada; OMÜ matbaası Samsun Meslek Yüksek Okulu
Tasarım ve Basım - Yayımcılık Programı öğrencilerinin uygulamalı
dersleri için bir laboratuar niteliğinde kullanılmakta olduğu da tarafımızdan
saptanmıştır.
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OMÜ'nin dışarıya yaptırdığı baskı işleri; yüksek kaliteli, renkli "pozalı
ofset tekniği" gerektiren işlerdir, öğrenci gazetesi 57x82 ebadında ve
renkli olarak bastırıldığından ve yukarıda belirtilen diğer işlerin üniversite
matbaasının teknik özellikleri ve kapasitesi nedeniyle yapılamayacağı için
dışarıda yaptırılması gerekmektedir. Üniversite matbaasının teknik
kapasitesinin bu baskı işlerini yapmaya yeterli olmadığı açıkça
görülmektedir.

Hal böyle iken; ayrıca Üniversite dışına verilen baskı işleri; yasalarla
belirlenmiş limitlere göre teklif alma ya da ihale yoluyla uygun olan çeşitli
firmalara verilmiş olup, yapılan uygulamalarda hiç bir usulsüzlük de
yoktur.

Sonuç olarak; raporda ifade edildiğinin aksine Üniversite
matbaasında yapılabilecek işlerin en verimli bir biçimde yapılmakta olduğu
ve matbaada beş yıl içinde bu çerçevede çok çeşitli baskı işinin yapıldığı
gözlenmiştir.
Anlaşıldığı kadarıyla; bu matbaanın yeni teknolojilere geçmesi için çok
yüksek yatırımlar gerekmektedir. Yeterli kaynak bulunduğunda Matbaanın
da yenileneceği Üniversite yöneticilerince ifade edilmiştir. Komisyon
başkanınca bir takım medya aracılığı ile kamuoyuna yansıtıldığı gibi
"trilyonluk matbaa çürüyor" ifadesi yanlıştır. Bu konudaki tek doğru ise;
söz konusu baskı işlerini yapabilecek bir matbaa kurulması için gerçekten
trilyonlara ihtiyaç olduğudur.

19. SİCİL İŞLEMLERİ

Bu raporda iddia edildiği gibi, öğretim üyelerinin sicillerinin bozuk düzenlenmesi
kesinlikle keyfi yönetim olarak değerlendirilemez. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde
yaşanmış bir olayla ilgili olarak, Danıştay 8. Dairesinin E: 2004/2484, K:2005/833
sayılı kararı bu konuya açıklık getirmiştir. Anılan kararda "öğretim üyelerinin
sicillerinin genel olarak görev yaptıkları akademik ortamdaki öğretim ve eğitime olan
ilgileri ile göreve yönelik bilimsel düzeylerini, çalışmalarını ve görevle uyumlarını
yansıtan değerlendirme belgeleridir. Sicili dolduran tüm sicil amirlerinin aynı görüşü
paylaştığı bir sicilin hukuka aykırılığını belirlemek, yalnızca anlaşmazlığa konu sicil
dönemindeki somut belge yokluğuna bağlanamaz. Çünkü akademik düzey salt belge
ile ölçülecek bir nitelik değildir. Bilimsel yaklaşım ve araştırma eğilimleri ile öğretime
yönelik yetenekler akademik silsile içinde gözlenen ve saptanan bulgulardır. Ayrıca
ilgililerin disipliner tutumları da sicili belirleyen ayrı bir etkendir" şeklinde karar vererek
sicil amirinin gözlem ve saptamalarının sicil doldururken önemli olduğunu, bilimsellik
konusunda da sicil amirinin gözleme dayalı değerlendirme yapabileceğini kabul
etmiştir. Anayasanın 125.maddesi gereğince yapılan yargı denetimi sonunda
Danıştay 8. Dairesi Başkanlığının karan ve Anayasanın 138. maddesi gereği yargı
kararlarının yasama organını da bağladığı hükmü ortada iken komisyonun yargının
görev alanına müdahale ederek kanaat belirtmesi Anayasaya aykırıdır.

Yaptığımız incelemede Prof. Dr. Ferit BERNAY'ın görev yaptığı beş yıllık süre
içinde 1691 idari, 2005 akademik olmak üzere 3696 kadrolu personel için doldurulan
toplam 18.000 den fazla sicil raporundan sadece bir idari, sekiz akademik personelin
sicil notunun zayıf verildiğini ve her aşamadaki sicil amirinin bu konuda fikir birliği
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içinde olduğunu tespit ettik. Sicil notunun zayıf verilmesinin gerekçeleri ve ilgili
belgeleri de sicil evrakına eklenmiştir, ilgilisi tarafından yargı denetimine taşınmış ve
yargılamanın Danıştay aşamasında devam ettiği konularda komisyonun görüş, telkin
ve tavsiyede bulunması doğru olmaz. 18 binden fazla sicil raporundan sadece 9 tane
zayıf verilmiş sicil raporunu dayanak gösterip Üniversite yönetimine suçlar ifadelerde
bulunmak bu raporu hazırlayanların ve imzalayanların ne kadar büyük bir gayretle
suç arama çabası içinde olduğunun en somut göstergelerinden biridir.

20. EK DERS GÖREVLENDİRMELERİ VE EK DERS ÜCRETLERİ

Tüm Üniversitelerde olduğu gibi, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde de ders
dağılımları, ders programları vb. eğitim-öğretimle ilgili hizmetler 2547 sayılı Yüksek
Öğretim Kanunu ile ilgili Yönetmelikler ve Yükseköğretim Kurullarınca belirlenen esas
ve usullere göre yapılmakta ve takip edilmektedir.

Üniversitelerdeki bu etkinlikler ve benzerleri, Kamu Kurumlarının hesaplarında
olduğu gibi. TBMM adına Sayıştay'ca görevlendirilen denetçiler tarafından her yıl
denetlenmektedir. Bu denetim sonucunda, bir takım konular sorguya alınabilmektedir.
Tüm mali konularda olduğu gibi, Üniversitenin ek ders ücretlerinin de Sayıştay'ca her
yönüyle denetlendiği ve denetim sonucunda sorguya alınan hususlar varsa, bunların
İdarece değerlendirilerek, savunulması gerekenler varsa bunların savunmaların
yapıldığı ve Sayıştay'a gönderildiği belirlenmiştir. Sayıştay sorgularında tespit edilen
mali konular hakkında, ilgililerce zaman zaman yasa ve yönetmeliklerin farklı yorum
ve değerlendirmelerinden kaynaklanan hatalı hususlar olabildiği, bunların da
ilgililerinden tahsil edilerek Hazineye yatırıldığı evraklar üzerinde yapılan
çalışmalarda tespit edilmiştir. Görevi ihmal veya suiistimal iddiası taşıyan durumlarda
ise, disiplin soruşturmasına konu edildiği tespit edilmiştir. Üniversitelerdeki kurullarda
ilgili fakülte veya yüksekokulun yönetim vs. gibi kurullarında görev yapan öğretim
üyeleri, günün belli zamanlarında kurul görevini, günün diğer zamanlarında ise eğitim
öğretimle ilgili görevlerini yerine getirilebilir. Bu kurulların toplantısı hiçbir zaman
günün tamamını kapsayan etkinlikler değildir. Kısacası, kurulların olduğu gün, ilgili
öğretim üyeleri eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayabilir. Bunu engelleyen bir
yönetmelik de zaten mevcut değildir.

Kamu Kurumlarının hesaplarının Sayıştay'ca denetimi sonucu, tüm Kamu
Kurumlarında yukarıda belirtildiği şekilde işlemlerin yürütüldüğü, Ondokuz Mayıs
Üniversitesinde de farklı bir uygulamanın olmadığı görülmüştür. Bu cümleden
hareketle; akademik yaşam ve onun güncel özellikleri konusunda yeterli bilgi
birikimine sahip olmayan komisyonun çoğunluk kanadı gerçekte maddi kaygılarını
göz ardı ederek aslında emeklerini karşılamaktan çok uzak olan ek ders ücretlerini
yeniden değerlendirmek ve büyük bir özveri ile çalışan değerli öğretim üyelerinin
mevcut durumlarını düzeltmek adına yasama organının mensupları olarak çaba
göstermeleri beklenirken, tam tersi bir tutum sergileyen bu davranışları nedeniyle de
kamu oyu nezdinde mahkum olmaktadırlar. Dolayısı ile bu raporun yukarda
açıklamaya çalıştığımız diğer bölümleri gibi, bu bölümüne de katılmamız kesinlikle
mümkün değildir. Üniversite sistemi ile en ufak ilgisi olan insanların bile çok iyi
bildikleri ve çoğu zaman öğretim üyelerinin kendilerinden kaynaklanmayan küçük
hatalarla meydana gelebilen ve tespit edildiği zaman hemen giderilen ek ders
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ödemeleri ile ilgili olarak adeta bütün öğretim üyelerini adi suçlular şeklinde
göstererek zimmet suçu gibi ağır ithamlar ile 12 yıla kadar hapis cezası isteminde
bulunmaya çalışan, düşünce tarzının kabul edilemez olduğunu belirtmekle birlikte,
komisyon çoğunluğunun çalışmaların başından beri bir soruşturma komisyonu gibi
çalıştığının.yetki gaspı yaptığının göstergelerinden birisidir. Komisyonumuzun
Cumhuriyet savcılarının görev alanına giren bir alanda görüş bildirmesi ulus olarak en
büyük güvencemiz yüce yargının yetkilerine karşı bir tecavüz mahiyetindedir. Ayrıca
yüce Türk Adaleti mensuplarının, savcılık ve yargıçlık görevine soyunan bu düşünce
sahiplerinden farklı eğitim .bilgi ve deneyime sahip oldukları da bir gerçektir.

21. LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİM ENSTİTÜLERİ

Üniversitelerde lisansüstü eğitim veren Enstitülerin çalışma esasları, yine
2547 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerle çok açık bir biçimde belirlenmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde de bu yasa ve yönetmeliklere titizlikle uyularak
çalışıldığı yaptığımız görüşmeler ve incelemeler neticesinde tespit edilmiştir.

Sınav jürilerinin keyfi olarak oluşturulduğu iddiası doğru değildir. Lisansüstü
giriş sınavlarında her düzeydeki öğretim üyesi ( Prof. Doç. ve Yrd. Doç.) sınav jüri
üyesi olma hakkına sahiptir. OMÜ' deki lisansüstü giriş sınavlarındaki jüri
üyeliklerinin, enstitü yönetim kurullarınca bu temel ilkeye göre çok geniş bir
katılımla seçildiği açıkça görülmektedir.

YÖK" ün lisansüstü çerçeve yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler OMÜ
Lisansüstü Eğitim ve öğretim Yönetmeliği'ne yansıtılmış olup, buna ek olarak
Senato kararlarıyla sınav giriş koşulları edinilen deneyimler ışığında eskiye göre
daha nesnel hale getirilmiş ve çıta yükseltilmiştir. 2005 yılında yapılan yönetmelik
değişikliği bunun açık örneğidir.

Üniversite öğretim üyeleri; sınavlarda özgür iradeleri, akademik özerklikleri
ve vicdanlarının yol göstericiliğinde değerlendirmelerini yaparlar. Bu öğretim
üyelerinin yasal ve en doğal hakları olup, tartışılamaz. Sınav değerlendirmelerini
tartışmak bilimsel özerkliğe müdahale anlamını taşır. OMÜ' de lisansüstü
sınavlarında jürinin takdirinin başarı puanına etkisi % 20 olup, geri kalan % 80 lik
bölüm ise adayların kendi getirdikleri puanlardan oluşmaktadır.( LES % 60, Okul
başarı puanı % 20 ). Jürinin %80 lik puana hiç bir etkisi yoktur. Bu durum dikkatle
incelendiğinde sınavların büyük bir nesnellikle yapıldığı açıktır.

OMÜ enstitü kadrolarına ( 2547 sayılı yasa, 50.madde d fıkrası ) alınacak
olan araştırma görevlileri kadroları için 2001 yılına kadar hiç bir nesnel ölçüt
yokken, 2001'den Eylül 2005'e kadar süreçte gittikçe gelişen sınav değerlendirme
ölçütleri getirilmiştir. Kaldı ki bu kadrolara alınacak olan araştırma görevlileri, daha
önce ilgili anabilim dalı jürilerince yüksek lisans ve doktora sınavlarını başarmış
olanlar arasından seçilmektedirler. Yani bu sınav daha önce bilim sınavını
kazanmış olanlar arasından bir "işe alma sınavı" niteliğindedir. Bu kadrolara
atanan araştırma görevlileri enstitülere bağlı olarak çalışmakta olup, enstitü
müdürleri kendilerinin sicil amirleridir. Bu nedenle enstitü müdürleri ve
yöneticilerinin bu sınavlarda bulunmaları kadar doğal bir şey olamaz. Ayrıca bu
kadrolar için de yasal olarak sınav yapma zorunluluğu da yoktur. OMÜ'deki
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sınavfar akademik sorumluluk gereği yapılmakta olduğu tarafımızdan müşahede
edilmiştir. En son gelinen noktada ( 1 Eylül 2005 tarihli OMÜ Yönetim Kurulu
kararı ) çok önemli bir nesnelliğe ulaşılmıştır, ki bu nesnellik raporda da olumlu
olarak vurgulanmıştır. Bu OMÜ' nün bilimsel, nesnel ölçütleri dikkate alan bir
bilim kurumu olduğunun çok önemli bir göstergesidir. Dolayısıyla
değerlendirmelerde keyfilikten söz edilemez. OMÜ bilimsel ve nesnel ölçütlere
göre kendini sürekli geliştiren kurumsallaşmış bir üniversitemizdir.

Sınav evraklarında sahtecilik yapıldığı ileri sürülmektedir. Sınav evrakları jüri
üyelerince sınav sırasındaki her türlü değerlendirmeyi içerir. Bu sınav evrakları
sınav sırasında jüri üyeleri tarafından kayıt altına alınmış olup, yasaların
öngördüğü bir biçimde korunmaktadır. Her şey açık ve şeffaf yapılmaktadır.
Yapılan değerlendirmelerin tümü sınavı yapan jüri üyelerine ait olup bunun
dışında herhangi bir müdahalenin yapılmadığı sınav evraklarından
anlaşılmaktadır. Bu durumda evrakta sahtecilikten söz edilmesi söz konusu
olamaz. İddialar ağır ve gerçek dışıdır. Ayrıca evrakta sahtecilik yaptıkları ileri
sürülen enstitü yöneticilerinin Araştırma Komisyonu'na davet edilmemeleri dikkat
çekicidir. Böyle bir durum, tek yanlı bir değerlendirmenin kanıtıdır. Bu yöneticilerin
de çağırılarak bilgilerine başvurulması gerekliliği açıktır.

Bu arada raporda; araştırma görevlilerinin atamalarına ilişkin ileri sürülen
iddialarla ilgili bölümde çelişkiler ve yanlış bilgiler ard arda sıralanmaktadır.

Örneğin:
1.2001 yılında; önce Sevim Hamamcı'nın kadroya niçin alınmadığı

sorgulanıp eleştirilirken, 2002 de yapılan sınavı başararak araştırma görevliliği
kadrosuna neden atandığı eleştirilmektedir. Bir anlamda; kazanmasa suç,
kazansa suç mantığıyla hareket edilmiştir.

2. Notlan yüksek olduğu gerekçesiyle atanmadıkları ileri sürülen bir çok
öğrenci 50 d ve 33 a maddesine göre sınavları kazanarak atanmışlardır.( Sevim
Hamamcı, Sertaç Tuhta, Çağrı Kocaman, Sema Anman Kaya ) Bunlardan hiç söz
edilmemektir. Rapordaki bilgiler yanlış olup, OMÜ başarılı öğrencilerin atamalarını
yapmıştır.

3. Raporda başarısız oldukları halde atamaları yapıldığı ileri sürülen; Talip
Kaya Erdem, Levent Keleş, Meral Melezoğlu, Buğra Çolak, Ümit Ceylan OMÜ
enstitü kadrolarına atanmamışlardır. Görülmektedir ki Araştırma Komisyonuna
verilen bilgiler yanlıştır.

4. Dikkat çekici diğer bir konu da; bazı bölüm birincilerinin neden
atanmadığı eleştirilirken, sınavı başarıp kazanan bir başka bölüm birincisinin (
Zümrüt Türkoğlu ) neden kazandığı eleştirilmektedir. Bu eleştirilerin hiç bir
mantığı ve dayanağı yoktur.

5. Bazı öğrencilerin sıralamaya girdikleri halde atanmadıkları
eleştirilmektedir. Bu öğrencilerin atanmama nedenleri yasal eksikleridir, ör: Gülay
Çelikel 2005 yılında doktora sınavını kazanamadığı için, Sema Anman, LES
geçerlilik süresi bittiği için 2003 yılında atanmamış, daha sonra yeni LES puanı
ile 2005 yılında atanmıştır.

6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde 2002 yılında yapılan sınava 14 öğrencinin
başvurduğu ve mülakat puanlarının düşük tutularak hiçbir öğrenci alınmadığı ileri
sürülmektedir. Ancak durum böyle değildir; bu 14 öğrencinin 5 tanesi var olan 5
kadroya atanmışlardır. Yine görülmektedir ki bilgiler yanlıştır.
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7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü' nce 08.09.2005 tarihinde yapılan Ağız Diş ve
Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda yapılan sınavda OMU öğretim üyelerinin ikisinin
çocuklarının atandığı ileri sürülmektedir. Bu sınava başvuran tüm adaylar başarılı
olmuşlar ve yeterli kadro olduğu için de tümü atanmışlardır. Bu şekildeki bir sav
gerçeği saptırmaktır.

8. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 2003 yılında yapmış olduğu bir sınavda;
Şafak Kurt'un daha yüksek puana sahip olmasına karşın Tolga Külünk'ün
araştırma görevlisi olarak atandığı ileri sürülmektedir. Oysa her iki aday da
atanmıştır. Bilgiler yine yanlıştır.

9. Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalı mülakat sınavında görev alan Tıp
Fakültesi öğretim üyesi Kulak Burun ve Boğaz uzmanı Prof. Dr. Atilla Tekat
eleştirilmektedir. Ancak Prof. Dr. Atilla Tekat Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu
Müdürü ve Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalı Başkanı'dır. Aynı şekilde Tıp
Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihal İçten de
eleştirilmektir. Prof. Dr. Nihal İçten aynı enstitünün müdür yardımcısı ve aynı
anabilim dalında lisans ve yüksek lisans programlarında dersler vermektedir.
Sayın İçten ve Sayın Tekat'ın bu jürilerde yer alması doğaldır.Görülmektedir ki bu
eleştiriler de yanlış ve eksik bilgilere dayanmaktadır.

10. 2004 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalında başvuran Canan Odabaş'ın LES puanı sınava başvurmak için yeterlidir.
Yine sınavı yapan sınav komisyonu başkanı olarak ta Prof.Dr.Ertuğrul
Bayraktarkatal'ın bulunması son derece doğaldır; çünkü o tarihte Bayraktarkatal
enstitü müdürüdür. Ayrıca sınava giren aday Almanca dilinden girmiş olup
Bayraktarkatal'ın iyi düzeyde Almanca'sı var olup, doçentlik dil sınavını da
Almanca'dan başarmıştır.

Sonuç olarak; OMÜ lisansüstü sınavları ve enstitülere yapılan araştırma
görevlileri atamaları raporda ileri sürüldüğü gibi keyfi değil, yasalara,
yönetmeliklere, akademik ve etik kurallara uygun olarak yapılmıştır. 2000- 2005
yılları arasında lisansüstü sınavlara ve atamalara ilişkin önemli nesnel ölçütlerin
getirildiği, geliştirildiği ve titizlikle uygulandığı görülmektedir. Bu bakış açısı ile;
yine komisyon başkanının ve AKP'Iİ milletvekili arkadaşlarımızın yeterli bilgi sahibi
olmadıkları akademik yaşamla ilgili iddialarına katılmamız beklenmemelidir.

22. SSK BİLDİRİMLERİ VE İDARİ PARA CEZALARI

Bu bölümde konu edilen SSK'na prim bildirgelerinin zamanında verilmemesi ile
ilgili kurum aleyhine hükmedilen idari para cezaları konusunda Üniversite Yönetimi
tarafından idari soruşturma yapıldığı ve sorumlulara rücu aşamasına gelindiği
öğrenilmiştir.

OMUSUVAM temizlik ihalesi ile ilgili işçilerin sigorta bildirimlerinin yapılması
mükellefiyeti de sözleşme gereğince ihaleyi kazanan firmaya ait olup, Üniversite
yönetiminin bu konuyla ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmadığı da açıktır.

Bu sebeple raporun bu bölümünde yer verilen bu konulardaki iddialarla ilgili
olarak hala suçlar bir tavır içinde bulunulmasını anlamak mümkün değildir.
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23. OMÜ İLE OMÜ-VAKFI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

OMÜ vakfı 1976 yılında Samsun halkının 50 değerli ve hayırsever kurucu
üyesinin katkıları ile kurulmuş olan, Ondokuz Mayıs Üniversitesinden tamamen ayrı
tüzel kişiliğe sahip kamu yararına hizmet veren bir kuruluştur. Vakfın tüm işleyişi ve
işlemleri yasal olarak yetkili olan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından
denetlenmektedir.

Raporda sözü edilen örneğin Vakfa tahsis edilen alanların kira bedellerinin
tespitinde kullanılan rayiç bedeller ile ilgili olarak, şehirden ve benzeri ticari
alanlardan tamamen ayrı konumda olan Üniversite yerleşim alanları ile ilgili rayiç
belirlemede, hangi ölçütün kullanılacağı konusunu anlamak mümkün değildir. Kaldı
ki; bu alanlarla ilgili kira bedelleri bir alt sınırı ifade etmekte olup, bu alanlardan alınan
bedeller bu alanlarda verilen hizmetlerden sağlanan toplam cirolarından % 3-5
oranlarında yapılacak ödemeler şeklinde akde bağlanmıştır. Genelde de bu
ödemelerin kira sözleşmelerindeki asgari bedellerin hep üzerinde gerçekleştiği
öğrenilmiştir.

Vakfa yapılan bağışların Üniversite ile ilişkilendirilmek istenmesi ise hiçbir yasal
dayanağı olmayan bir suçlamadır. Raporun bu bölümünde bu defa; yine aynı
karalayıcı tavır ile kurulduğu ilk günden başlayarak 30 yıldır tüm gelirini bu
Üniversiteye aktaran OMÜ-VAKFI denetlenmeye çalışılmaktadır. Gerçekten uzak,
mesnetsiz ve bu raporun tüm bölümlerinde yapılmaya çalışılan "suç yaratma"
çabaları olarak yorumladığımız bu gibi ifadelere katılmamız düşünülemez.

24. SEVK VE RAPOR İŞLEMLERİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 20 Fakülte. 20 Yüksekokul. 4 Enstitü, 13 Araştırma
uygulama Merkezi bulunan bir bölge üniversitesidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde
1952 akademik, 1681 idari olmak üzere toplam 3633 personel görev yapmaktadır.
Üniversitenin öğrenci sayısı otuz binden fazladır. Yine Ondokuz Mayıs
Üniversitesinde görev yapan sözleşmeli personel ve şirket elemanları mevcuttur.
Bahsi geçen personelin tamamının sevk işlemleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Rektörlüğünce yapılmaktadır. Ayrıca personelin bakmakla yükümlü oldukları, anne,
baba, eş ve çocuklarını ilave ettiğimizde sevk işlemleri en az iki misli artacaktır. Tüm
akademik, idari, sözleşmeli personel, bakmakla yükümlü oldukları akrabaları ve
öğrencilerin son beş yıl içerisinde yaptırdığı sevk ve rapor işlemleriyle ilgili bu
komisyonun bir kanaate ulaşabilmesi için bu konuda çok detaylı bir inceleme
yapması gerekmektedir. Neredeyse onbinlerle ifade edilebilecek sevk işlemleriyle
ilgili sadece iki örnek gösterilerek bu işlemlerin tüm Üniversite genelinde keyfi
muameleye dönüştürüldüğü, insan haklarına aykırı uygulama olduğunu kabul etmek
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına görev yapan bir komisyonun ciddiyetiyle
bağdaşmamaktadır. Burada örneklenen işlemlerden birisinin; Rektörlüğe karşı
açılacak davalarda ücret talep etmeyeceğini basın yoluyla kamuoyuna ilan eden,
ayrıca komisyon başkanı Sayın Cemal Yılmaz DEMİR'in de avukatı olan Yaşar BAŞ
ile ilgili olması da dikkat çekicidir .Av. Yaşar BAŞ'ın üniversiteyle ilgili görüşleri
kamuoyu tarafından bilinmektedir. Dolayısıyla taraf olduğu açıklanmaya gerek
olmayacak kadar açık olan bir kişinin iddiasının esas kabul edilip hiçbir inceleme ve
araştırma yapılmadan komisyonun kararı şekline getirilmesi de anlaşılamaz bir
durumdur.
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Sevk verilmesi ya da verilmemesi, sağlık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi
ya da çevrilmemesi işlemleri, birer idari işlem niteliğinde olup, anılan işlemlerin
hukuka aykırılığının iddia edileceği Anayasal muhatap, yargı merciidir. Bir kamu
personeline sevk verilmemesi işlemi, şevki vermeyen amir açısından görevi ihmal
suçu teşkil edeceği açıktır. İddia sahibinin hukukçu kimliği de göz önüne alındığında
bu durumu bilmemesi olanaksızdır. Dolayısıyla ceza hukuku anlamında herhangi bir
şikayete konu olmamış, yargı mercileri önüne" götürülmemiş bir olayla ilgili
komisyonun karar vermesi, yine yargı konularında açıkça müdahil olma
yanlışlanndan birisi olmuştur.

Sonuç olarak; yukarıdaki açıklamalarımızdan ve bu konudaki tespitlerimizden
hareketle komisyon çoğunluğunun zorlamasıyla kaleme alındığı açıkça anlaşılan bu
gibi anlamsız tespit ve iddialara katılmamız da mümkün değildir.

25- TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II AF SINAVI

30.000 öğrencisi olan ve sadece bir eğitim yarı yılında bile yüzlerce sınav
yapılan bir Üniversitede 4 öğrenci ile ilgili bir af sınavında, fakülte kurulunun bir
uygulama kararını, kendi incelemeleri neticesinde adeta bir suç tespit edilmiş gibi
göstermeye çalışmalarını hayretle karşılıyoruz.

5-YÜKSEKÖĞRETİM KONUSUNDA ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER

Rapor'da yükseköğretim konusunda alınması gereken önlemleri sıralamak bu
komisyonun görevleri .arasında.jleğijdir., Kaldı ki, Rapor'da bu konuda yer alan
görüşler, tümüyle yüzeyseldir.

Önce, genel olarak yükseköğretim, özel olarak da üniversite türü "kurumsal
yapılar" dışarıdan, siyasetin zorlamaları ile değil, kendi iç devingenlikleri ve evrensel
gelişmeler ile değişime uğrar ve gelişir.

Üniversitelerin gelişmesinin temeli, bilimsel ve yönetsel özerkliktir. Bu ilkenin
geçerli olması için, devletin, üniversite ortamını, her türlü dış müdahalelere karşı
koruyacak önlemleri alması kesin zorunluluktur. Siyasal, ekonomik, toplumsal, dinsel
vb. dış müdahale, bilim, eğitim ve topluma hizmet gibi, üniversitede olması gereken
üç temel görevi aksatır. Rapor'a yansıyan anlayış ise, özerklik anlayışından tümüyle
uzaktır.

Yükseköğretimle ilgili yeni yasal düzenlemenin, bilimsel yaklaşımın olmazsa
olmaz koşulu olan laiklik başta olmak üzere, Cumhuriyet'in değerlerini veri alması;
üniversitelerin bölüm, fakülte, senato, YÖK ve Üniversitelerarası Kurul gibi
birimlerinde görüşülmesi; ilgili, oda, birlik, dernek, sendika, araştırma kurumu gibi tüm
çevrelerin demokratik katılımıyla, enine boyuna tartışılması ve ülkenin geleceğini ve
evrensel gelişmeleri göz önünde tutması gereklidir. YÖK'ün bir yıl öncesinden
başlayan ve uluslar arası katılımlarla da desteklenen çalışmaları, yükseköğretimde
var olan eksiklerin giderilmesi ve yeni açılımlar için bir başlangıç oluşturabilir.
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6. SONUÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Keyfi Yönetim, Kamu Kaynaklarının Amaç Dışı
Kullanımı ve Kadrolaşma iddialarının Araştırılarak alınması Gereken önlemlerin
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu( 22/3 yasama yılı ve
10/251 esas no) araştırma yöntemi ve AKP' li üyeleri tarafından öne sürülen
bulguları ile bir çok bakımdan tartışmalı durumdadır.

Komisyon Meclis araştırma komisyonlarının açılma ve çalışma kurallarını
düzenleyen Anayasa'nın 98/3. maddesi-°Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi
edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir." Diyor. Komisyonun AKP'li çoğunluğu ,
komisyonu amacının dışına çıkararak araştırma değil, sanki bir suç arama, ve
yargılama amacını güden bir soruşturma komisyonuna çevirmeyi amaçlamıştır..

Komisyon üyesi olarak yaptığımız çalışmalarda, OMÜ- Ondokuz Mayıs
Üniversitesinin, hakkındaki karalama ve suçlamaları hiçbir biçimde hak etmediğini,
tam tersine, eğitim, araştırma ve yörenin gelişmesine katkılarıyla büyük başarılara
imza attığını saptadık. OMÜ, yerel kamuoyunun da bildiği gibi, tıptan tarıma,
eğitimden ilahiyata, pek çok alanda yörenin ekonomik, toplumsal ve kültürel
gelişiminde öncü görevi yapmaktadır. Bu başarıların bir başka kanıtı da, OMÜ'nin,
geçtiğimiz günlerde kurulan Amasya , Ordu; ve yakında kurulması öngörülen Sinop
Üniversitelerinin oluşumuna yaptığı büyük katkılardır.

Buna karşılık Komisyonumuzun AKP'li üyelerince hazırlanan Rapor, yukarıda
ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, böyle bir objektif ve dengeli değerlendirmeden çok
uzaktır. Kaldı ki, Ondokuz Mayıs Üniversitesi konusunda edinilen bilgileri içermesi
gereken Raporun, kuruluş amacının dışına çıkarak, yükseköğretim konusundaki
yargı kararlarını eleştirmesi; başta YÖK'ün çalışmaları olmak üzere bu konudaki
gelişmeleri hiç dikkate almadan yasal ve anayasal düzenlemeler istemesi de ayrı bir
tutarsızlık örneğidir.

Komisyonda çalıştırılan bazı uzmanlar taraflı seçilmişlerdir. Bunlardan "baş
uzman" gibi çalışan biri, araştırma yapılan Üniversite ile mahkemelik olmuş bir
kişidir. Kaldı ki, uzmanların çoğu, yalnızca Komisyon Başkanına ve AKP'li üyelere
hizmet eder biçimde çalıştırılmışlardır.

Çalışmalar sırasında, Komisyon'un görevleriyle hiçbir biçimde bağdaşmayan
tutumlar sergilenmiştir. Örneğin, bir dekanın, etnik kimliği ayrıntılı biçimde
sorgulanabilmiş; erkek bir öğretim üyesi bir "kadın doktorundan" sağlık raporu aldığı
için eleştirilmek istenmiştir.

Komisyon'un 21 Aralık 2005 tarihli toplantısında, bir arkadaşlarının sözlü
saldırıya uğraması sonucu CHP'li üyeler olarak bizler toplantıyı terk ettikten sonra,
AKP'li üyelerin oy çokluğuyla iki karar alınmıştır. Bu kararlarla, Sayıştay'ın
Üniversite'de, 2001-2005 beş yılı için, toplam 25 konuda ve "resen saptayacağı" diğer
konularda yeniden inceleme ye denetleme" yapması, TBMM Başkanlığı aracılığıyla
istenmiştir. Oysa Sayıştay Üniversite'de olağan incelemelerini yaptığı gibi, bu
kurumun iki uzman denetçisi de kuruluşundan başlayarak Komisyon çalışmalarına
katılmışlardır.
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Sayıştay bu incelemeyi tamamlamış, Ancak, Sayıştay'ın bulguları Komisyon
Rapor'unda değerlendirilmemiştir.

Çalışmalar sırasında OMÜ yöneticileri kendi birimlerinin çalışmaları hakkında
bilimsel verilere dayalı çok ayrıntılı bilgiler vermişlerdir. Rapor'da OMÜ'nün
başarılarından hiç söz edilmemesi, Komisyon'un "yanlı", giderek Üniversite'nin
şimdiki yönetimine karşı "düşmanca" tutumunun çok'somut ve ayrı bir göstergesidir.

Komisyon'un Samsun'da yaptığı çalışmaların OMÜ yerleşkesinde yapılması;
üniversitenin yerinde incelenmesi; çalışmaların sonunda, Komisyon üyeleriyle OMÜ
yönetici ve öğretim üyelerinin katılacakları bir yemek düzenlenerek, bir dostluk ve
dayanışma örneği verilmesi yönündeki istemlerimiz tümüyle göz ardı edilmiş,
yalnızca üç kişilik bir alt komisyon, birkaç saat kadar çok kısa bir süre Üniversitede
incelemelerde bulunabilmiştir.

özetle, Rapor'da da açıkça sergilendiği gibi Komisyon çalışmaları Anayasa'da
tanımlanan Meclis Araştırması görevinin çok ötesine geçmiştir. Uzman seçimi ve
çalıştırılmasında tek yanlı bir tutum sergilenmiştir. OMÜ'nün kimi yöneticilerinin kimlik
Ve. kişiliklerinin sorgulanmış ve bunların kanıtsız suçlanmaları yoluna gidilmiştir:
OMÜ'nün eğitim, bilimsel yayın ve yöreye yaptığı katkı alanlarındaki başarıları
değerlendirme dışı tutulmuştur. Oysa, OMÜ, bilimsel nitelikleriyle gurur duyulması
gereken güzide bir üniversitedir. Komisyon'un görevi sona erdikten sonra da OMÜ'yü
sürekli olağanüstü yöntemlerle denetim baskısı altına alınmasına çalışılmaktadır.
Komisyon çalışmaları, OMÜ'ye karşı düşmanca sayılabilecek bir biçimde
yürütülmüştür. Çalışmaların başından sonuna Komisyon'un kuruluş amaçlarının çok
ötesine geçilmesi ve giderek yükseköğretimin bütününe yönelik sonuç ve önerilere
yönelmesi Rapor'a katılmamızı olanaksız kılmaktadır.

NURETTİN SÖZEN YAKUP KEPENEK MUSTAFA ÖZYURT SEZAİ ÖNDER

slyyysw.v . ANKARAM.V ./BURSA M.V. SAMSUN M.V.
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