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YÖK’TE GÜNDEM: REKTÖRÜN EŞİNİ YÜKSELTME ISRARI
YÖK’te gündem: Rektörün eşini yükseltme ısrarı
3 yıl önce eşini üniversitede enstitü sekreteri yapma girişimi yarım kalan Pamukkale Üniversitesi Rektörü bu kez de eşini tarif eder gibi verildiği öne sürülen
öğretim üyesi ilanıyla gündemde. YÖK bugün ‘acilen’, hakkında soruşturma açılan rektörün durumunu görüşecek.
Pamukkale Üniversitesi’nde ilana
çıkılan öğretim görevlisi kadrosunun Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın eşini tarif eder şekilde olduğu gerekçesiyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından
rektör hakkında açılan soruşturma konusu bugün YÖK Genel Kurulu’nda görüşülecek.
YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’nce 7 Temmuz 2020’de öğretim görevlisi kadrosu için ilana çıkıldı. Açıklamada, ilanda
özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleri ile bağdaşmayacak
nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Konuyu görüşmek üzere Yükseköğretim
Genel Kurulu 10 Ağustos’ta toplanacak olup rektörün durumu acil olarak değerlendirilecektir. Akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve
davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz” denildi.
‘EŞİYLE ÇALIŞACAK İLK REKTÖR DEĞİLİM’ DEMİŞTİ
Hürriyet’in telefonla ulaştığı Prof. Dr. Bağ ise iddialar hakkında konuşmak istemediğini belirterek, “Şu anda bu konuda herhangi bir şey söylemek
istemiyorum. Bir açıklama yapmıyorum” dedi.
Benzer bir tartışma 2017’de de yaşanmıştı. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın, öğretmen olan eşi Derya Bağ’ı, Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan naklederek İslami İlimler Enstitüsü’ne ‘enstitü sekreteri’ olarak ataması tartışmalara neden olmuştu. Rektör Bağ, o dönemde yaptığı
açıklamada “Eşiyle birlikte ilk görev yapacak rektör ben değilim. Benden önce, kuruluşundan beri görev yapan tüm rektörlerin eşleri Pamukkale
Üniversitesi’nde çalışıyordu. O zaman normaldi de şimdi mi anormalleşti? O zaman etik sorun yoktu da şimdi mi problem oldu?” ifadelerini kullanmıştı. Ancak
YÖK’ün uyarısıyla üniversite tarafından yapılan işlem geri çekilmişti.
YÖNETMELİK NE DİYOR
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’ne göre, yükseköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretim
elemanları için uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasak işleri yapanlara veya meslek vakar ve haysiyetine uymayan davranışta bulunanlara
verilecek disiplin cezaları şöyle: Uyarı, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, görevden çekilmiş sayma, üniversite öğretim
mesleğinden çıkarma, kamu görevinden çıkarma. Yönetmeliğin ‘Rektörler Hakkında Soruşturma’ başlıklı 18’inci maddesine göre, rektörler hakkında
soruşturma açılması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın kararı ile oluyor. Bu soruşturma Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri tarafından yapılıyor.
Rektörler hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından veriliyor. Diğer cezalar için Yüksek Disiplin Kurulu
kararı şartı aranıyor.
İLANDA NELER İSTENDİ
Pamukkale Üniversitesi ilanındaki kriterler arasında, “Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı bölümleri lisans mezunu
olmak. Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrasında en az 10 yıl eğitim ve öğretim alanında deneyim sahibi olmak.
Yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla branş dili yanı sıra en az orta düzeyde ikinci bir yabancı dil bilmek ya da
ikinci yabancı dil alanında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak. Arapça öğretmenliği haricindeki bölümlerden mezun olanlar için pedagojik formasyon
sertifikasına sahip olmak” yer aldı.
EŞİNİN EĞİTİMİ
Arapça öğretmenliği mezunu olan Derya Bağ’ın Pamukkale Üniversitesi, Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları alanında yüksek lisans yaptığı, Türkçe’nin yabancı
dil olarak öğretimi ve ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikasının bulunduğu iddia edildi.
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ 'ARSIZLIK' DEDİ
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hakkında soruşturma açılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ
ile ilgili Twitter’dan açıklama yaptı. Turan, “Kamuda zaman zaman yaşadığımız bu arsızlıkların, sorumsuzlukların en büyük bedelini, maalesef, siyaset
kurumu ödüyor. Yazık oluyor. İlgililerin kayıtsız kalmaması, en büyük tesellimiz. Ümit ederim, çok daha köklü bir kamu karakter değişikliğini hep beraber inşa
ederiz” dedi.
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