
T. C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

B.30.0.PER.0.00.00.01.005.-3S 
Dolu kadro aktarımları

07.01.0 9 * 0 0 0 4 2 9

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Üniversitelerin birimler arasındaki dolu kadro aktarma talepleri incelenmiş olup, 
dolu kadro aktarma taleplerinin hangi durumlarda değerlendirileceğine dair Yürütme 
Kurulu’nun 24.12.2008 tarihli toplantısında alman kararın bir örneği ilişikte 
gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve dolu kadro aktarma taleplerinizin alınan karar çerçevesinde 
değerlendirilerek, uygun görülenler hakkında Başkanlığımıza teklifte bulunulması 
hususunda gereğini rica ederim.

EK : 1 adet karar

DAĞITIM:
Üniversite rektörlüklerine

9. Cad. 06539 Bilkent / ANKARA
Telefon: (0312) ....................................................... Faks : (0312)
e-posta : ....................................................... @ yok.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat : .........

E lektronik Ağ : ww w .yok.gov.tr

http://www.yok.gov.tr
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YÜRÜTME KURULU KARARLARI

Oturum Tarihi: <5* 

Oturum No. : ......... 2̂.An..........

KARAR.2008.31.

Üniversitelere tahsis edilen kadrolardan dolu olanların birimler arasında aktarılması 
konusu incelendi. Yapılan inceleme neticesinde;

1- Aynı fakülte bünyesinde bulunan bir bölümdeki anabilim dalının bir başka bölüme 
bağlanması halinde, bu anabilim dalındaki öğretim üyeleri ve öğretim yardımcılarının 
kadroları ile birlikte bu bölüme aktarılmasına;

2- Bir fakülte bünyesinde bulunan bir bölüm kapatılarak aynı üniversiteye bağlı bir 
başka fakülte bünyesinde bulunan aynı bölümle birleştirilmesi halinde, bu bölüme bağlı 
anabilim dallarındaki öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarının, herhangi bir talep veya rıza 
şartı aranmaksızın, kadroları ile birlikte bu bölüme aktarılmasına;

3- Bir fakülte kapatılarak aynı üniversiteye bağlı bir başka fakülte ile birleştirilmesi 
halinde, kapatılan fakülte bünyesindeki anabilim dallarındaki öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarının, herhangi bir talep veya rıza şartı aranmaksızın, kadroları ile birlikte, 
birleştirilen fakültedeki aynı anabilim dalma aktarılmasına;

4- Bir fakültenin kapatılması halinde, kapatılan fakültedeki öğretim üye ve 
yardımcılarının, kadrosunda bulundukları anabilim dalı aynı üniversiteye bağlı bir başka 
fakülte veya yüksekokulda bulunduğu takdirde, herhangi bir talep veya rıza şartı 
aranmaksızın, kadroları ile birlikte, bu fakülte veya yüksekokuldaki aynı anabilim dalma 
aktarılmasına;

5- Bir meslek yüksekokulu kapatılarak aynı üniversiteye bağlı bir başka meslek 
yüksekokulu ile birleştirilmesi halinde, kapatılan meslek yüksekokulu bünyesindeki öğretim 
yardımcılarının, herhangi bir talep veya rıza şartı aranmaksızın, kadroları ile birlikte, 
birleştirilen meslek yüksekokulundaki aynı bölüm veya programa aktarılmasına;

karar verildi.


