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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, Jüri raporları tamamlanan öğretim üyelerinin 

profesörlük kadrosuna atanma işlemlerinin görüşülmesinin gündeme alınması teklif edildi ve gündeme 

alınmaları oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 136-) Doç.Dr. Ömer YALÇINKAYA’nın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Politikası 

Anabilim Dalında ilan edilmiş bulunan doçent kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları okundu. 

Yapılan gizli oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu doçent kadrosuna atanmasının 

kabulüne mevcut oy birliği (+25/-0) ile, 

 

Karar 137-) Doç.Dr. Muzaffer BARIN’ın Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalında ilan edilmiş bulunan doçent kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları okundu. Yapılan gizli 

oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu doçent kadrosuna atanmasının kabulüne mevcut 

oy birliği (+25/-0) ile, 

 

Karar 138-) Doç.Dr. Kubilay GEÇİKLİ’nin Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim 

Dalında ilan edilmiş bulunan doçent kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları okundu. Yapılan gizli 

oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu doçent kadrosuna atanmasının kabulüne mevcut 

oy birliği (+25/-0) ile, 

 

Karar 139-) Doç.Dr. Gökhan ÖMEROĞLU’nun Mühendislik Fakültesi Termodinamik Anabilim 

Dalında ilan edilmiş bulunan doçent kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları okundu. Yapılan gizli 

oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu doçent kadrosuna atanmasının kabulüne mevcut 

oy birliği (+25/-0) ile, 

 

Karar 140-) Doç.Dr. Gökay AKKAYA’nın Mühendislik Fakültesi Yöneylem Araştırması Anabilim 

Dalında ilan edilmiş bulunan doçent kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları okundu. Yapılan gizli 

oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu doçent kadrosuna atanmasının kabulüne mevcut 

oy birliği (+25/-0) ile, 

 

Karar 141-) Doç.Dr. Elif AKPINAR KÜLEKÇİ’nin Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı 

Anabilim Dalında ilan edilmiş bulunan doçent kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları okundu. 

Yapılan gizli oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu doçent kadrosuna atanmasının 

kabulüne mevcut oy birliği (+25/-0) ile, 

 

Karar 142-) Doç.Dr. Serkan BAYAR’ın Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında 

ilan edilmiş bulunan doçent kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları okundu. Yapılan gizli oylama 

sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu doçent kadrosuna atanmasının kabulüne mevcut oy 

birliği (+25/-0) ile, 

 

Karar 143-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 31.03.2020 tarih 

ve E.24625 sayılı yazısı çerçevesinde Pandemi döneminde kayıt dondurma talepleri ile ilgili olarak, 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Komisyonunun 29.04.2020 tarihinde yapılan toplantısında alınan 2 

sayılı karar kapsamında olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurullarınca uygun görülen kayıt dondurma 

taleplerine ilişkin, 11.05.2020 tarih ve E.2000121348 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 

teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 
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Karar 144-) Doç.Dr. Metin DEMİR’in Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim 

Dalında ilan edilmiş bulunan profesör kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları okundu. Yapılan gizli 

oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu profesör kadrosuna atanmasının kabulüne 

mevcut oy birliği (+25/-0) ile, 

 

Karar 145-) Doç.Dr. Mehmet Sait DİLEK’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyasi Tarih 

Anabilim Dalında ilan edilmiş bulunan profesör kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları okundu. 

Yapılan gizli oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu profesör kadrosuna atanmasının 

kabulüne mevcut oy birliği (+25/-0) ile, 

 

Karar 146-) Doç.Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU’nun Mühendislik Fakültesi Haberleşme Anabilim 

Dalında ilan edilmiş bulunan profesör kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları okundu. Yapılan gizli 

oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu profesör kadrosuna atanmasının kabulüne 

mevcut oy birliği (+25/-0) ile, 

 

 

karar verildi. 


