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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, Personel Daire Başkanlığının, Üniversitemiz 

Aşkale Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü Elektrik Enerjisi Üretim, İletişim ve Dağıtım 

Programının kadrosunda bulunan Dr. Öğretim Üyesi Erdal TURGUT ve Dr. Öğretim Üyesi Elvan 

ŞENARSLAN’ın, Elektrik programına öğrenci alınması için kadroları ile birlikte aktarılması teklifine 

ilişkin, 15.05.2020 tarih ve E.2000123832 sayılı yazısının gündeme alınması teklif edildi ve gündeme 

alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 147-) Doç.Dr. Hasan YILMAZ’ın İlahiyat Fakültesi Tefsir 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 oy birliği (+22/-0) ile, 

 

Karar 148-) Doç.Dr. Alper ÇİLTAŞ’ın Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi 

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 oy birliği (+22/-0) ile, 

 

Karar 149-) Doç.Dr. Tuncay CEYLAN’ın Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi 

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 oy birliği (+22/-0) ile, 

 

Karar 150-) Doç.Dr. Cavit YEŞİLYURT’un İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yöneylem 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 

oy birliği (+22/-0) ile, 

 

Karar 151-) Doç.Dr. Fatih KIYICI’nın Spor Bilimleri Fakültesi Spor ve Sağlık Bilimleri 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 

oy birliği (+22/-0) ile, 

 

Karar 152-) Doç.Dr. Yunus BERKLİ’nin Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Anasanat 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 oy birliği 

(+22/-0) ile, 

 

Karar 153-) Doç.Dr. Tuba ÖZNÜLÜER ÖZER’ın Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya 

Teknolojisi Programında ilan edilmiş bulunan profesör kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları 

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

atanmasının kabulüne oy birliği (+22/-0) ile, 

 

Karar 154-) Doç.Dr. Ali YILMAZ’ın İlahiyat Fakültesi Tefsir 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 oy birliği (+22/-0) ile, 

 

Karar 155-) Doç.Dr. Esra HACIMÜFTÜOĞLU’nun İlahiyat Fakültesi Tefsir 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 oy birliği 

(+22/-0) ile, 
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Karar 156-) Doç.Dr. Zafer YILMAZ’ın Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi 

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 oy birliği (+22/-0) ile, 

 

Karar 157-) Doç.Dr. Zerrin AYDIN TAVUKÇU’nun Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji 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 oy 

birliği (+22/-0) ile, 

 

Karar 158-) Doç.Dr. Neslihan DEMİRCAN’ın Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bina Bilgisi 

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 oy birliği (+22/-0) ile, 

 

Karar 159-) Doç.Dr. Meryem ÖZTÜRK’ün Açıköğretim Fakültesi İşletme 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 oy birliği 

(+22/-0) ile, 

 

Karar 160-) Doç.Dr. Demet İSKENDEROĞLU’nun Pasinler Meslek Yüksekokulu Endsütriyel 

Elektronik Programında ilan edilmiş bulunan doçent kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları 

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

atanmasının kabulüne oy birliği (+22/-0) ile, 

 

Karar 161-) Doç.Dr. Harun GÜNEY’in Hınıs Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programında ilan 

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

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

(+22/-0) ile, 

 

Karar 162-) Pasinler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün, Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık 

ve Sigortacılık Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat eden Dr. Nilgün TORTUMLU KAYA'nın, 

Yüksekokul Kriter Komisyonu raporu ve bilim jürilerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda uygun 

görmesi halinde “Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve 

Uygulama Esasları”nın 8. Maddesi kapsamında Pasinler Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve 

Sigortacılık Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanması teklifine ilişkin, 14.05.2020 tarih ve 
E.2000123295 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 

Karar 163-) Personel Daire Başkanlığının, Üniversitemiz Aşkale Meslek Yüksekokulu Elektrik 

Bölümü Elektrik Enerjisi Üretim, İletişim ve Dağıtım Programının kadrosunda bulunan Dr. Öğretim 

Üyesi Erdal TURGUT ve Dr. Öğretim Üyesi Elvan ŞENARSLAN’ın, Elektrik programına öğrenci 

alınması için kadroları ile birlikte aktarılması teklifine ilişkin, 15.05.2020 tarih ve E.2000123832 sayılı 

yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 

Karar 164-) Doç.Dr. Eyüpserhat ÇALIK’ın Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi 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 oy 

birliği (+22/-0) ile, 

 

 
 karar verildi. 


