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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Mimarlık 

Bölümü Arş.Gör.Dr. Şölen KÖSEOĞLU HENDEN’in, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde Fakülte 

Mimarlık Bölümü öğrencilerine MİM-101- 201-202 Mimari Tasarım Stüdyosu I-III-IV ve PYM-203 Temel Tasarım 

derslerini vermek üzere Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkındaki 7100 nolu Kanun’un 8. maddesiyle 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası 

değiştirilmiş olup, ilgili maddede “… Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta 

ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca 

tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve üniversite 

yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir…” hükmü gereğince görevlendirilmesine ilişkin, 

13.11.2019 tarih ve E.1900325447 sayılı yazısı ile Yayınevi Koordinatörlüğünün, Yayınevi Yürütme Kurulunun 

13/11/2019 gün ve 4 sayılı oturumunda alınan 1, 3 ve 4 nolu kararlarına ilişkin, 14.11.2019 tarih ve E.1900327505 

sayılı yazısının görüşülmesi, gündeme alınması teklif edildi ve gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 338-) Doç.Dr. Mürteza ÇAKIR’ın Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında 

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

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

oy birliği ile, 

 

Karar 339-) Doç.Dr. Eda BOZKURT’un Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret Anabilim Dalında 

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

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

oy birliği ile, 

 

Karar 340-) Doç.Dr. Muhammed Hakan TAŞ’ın profesörlük jürisinin oluşturulmasına ilişkin 

husus görüşüldü. Yapılan gizli oylamadan sonra adı geçen öğretim üyesinin Profesörlük jürisinin 

teşkiline, 

 

Karar 341-) Doç.Dr. Ümmügülsüm BAYRAKTUTAN’ın profesörlük jürisinin oluşturulmasına 

ilişkin husus görüşüldü. Yapılan gizli oylamadan sonra adı geçen öğretim üyesinin Profesörlük 

jürisinin teşkiline, 

 

Karar 342-) Doç.Dr. Bahadır GÜCÜYETER’in profesörlük jürisinin oluşturulmasına ilişkin 

husus görüşüldü. Yapılan gizli oylamadan sonra adı geçen öğretim üyesinin Profesörlük jürisinin 

teşkiline, 

 

Karar 343-) Doç.Dr. Ufuk ŞİMŞEK’in profesörlük jürisinin oluşturulmasına ilişkin husus 

görüşüldü. Yapılan gizli oylamadan sonra adı geçen öğretim üyesinin Profesörlük jürisinin teşkiline, 

 

Karar 344-) Doç.Dr. Ogün ÇOŞKUN’un profesörlük jürisinin oluşturulmasına ilişkin husus 

görüşüldü. Yapılan gizli oylamadan sonra adı geçen öğretim üyesinin Profesörlük jürisinin teşkiline, 

 

Karar 345-) Doç.Dr. İsmail ALTUN’un profesörlük jürisinin oluşturulmasına ilişkin husus 

görüşüldü. Yapılan gizli oylamadan sonra adı geçen öğretim üyesinin Profesörlük jürisinin teşkiline, 

 

Karar 346-) Doç.Dr. Barış DEMİRCİ’nin profesörlük jürisinin oluşturulmasına ilişkin husus 

görüşüldü. Yapılan gizli oylamadan sonra adı geçen öğretim üyesinin Profesörlük jürisinin teşkiline, 
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Karar 347-) Edebiyat Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş.Gör.Dr. 

Rahman ÖZDEMİR'in, 7100 sayılı Kanunun 8. Maddesinde belirtilen ''Doktora Çalışmalarını 

başarıyla tamamlamış tıpta diş hekimliğinde eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ünvanını 

veya üniversiteler arası kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen belli sanat 

dallarının birinde yeterlilik kazanmış olan araştırma görevlilerine talepleri üzerine ve Üniversite 

Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir.'' hükmü gereği ders ücreti 

karşılığı ders verebilmesine ilişkin, 07.11.2019 tarih ve E.1900320729 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 348-) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığının, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz 

yarıyılında açılan Fakülte 11.grup Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili alınan 

kararlara ilişkin, 13.11.2019 tarih ve E.1900325220 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden 

sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 349-) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının, 2547 Sayılı Kanunun 46. Maddesi 

gereğince, Yüksek Öğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları ile 

Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi doğrultusunda 2019-2020 eğitim 

öğretim yılında 335 öğrencinin dokuz (9) ay, 135 öğrencinin ise üç (3) ay süreyle Üniversitemizde 

“Kısmi Zamanlı” öğrenci olarak çalıştırılmasına ilişkin, 23.09.2019 tarih ve E.1900270053 sayılı 

yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 350-) Personel Daire Başkanlığının, 2019-TUS 2.Dönem yerleştirme sonuçlarına göre 

Üniversitemize müracaat eden adayların atanabilmeleri için ekte belirtilen araştırma görevlisi 

kadrolarına gerekli iznin verilmesine ilişkin, 12.11.2019 tarih ve E.1900324166 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 351-) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Mimarlık Bölümü Arş.Gör.Dr. 

Şölen KÖSEOĞLU HENDEN’in, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde Fakülte 

Mimarlık Bölümü öğrencilerine MİM-101- 201-202 Mimari Tasarım Stüdyosu I-III-IV ve PYM-

203 Temel Tasarım derslerini vermek üzere Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7100 nolu Kanun’un 8. maddesiyle 

2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiş olup, ilgili maddede “… 

Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner 

hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim 

Kurulunca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olan araştırma görevlilerine 

talepleri üzerine ve üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi halinde ders görevi verilebilir…” 

hükmü gereğince görevlendirilmesine ilişkin, 13.11.2019 tarih ve E.1900325447 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 352-) Yayınevi Koordinatörlüğünün, Yayınevi Yürütme Kurulunun 13/11/2019 gün ve 4 

sayılı oturumunda alınan 1, 3 ve 4 nolu kararlarına ilişkin, 14.11.2019 tarih ve E.1900327505 sayılı 

yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 353-) Personel Daire Başkanlığının, Üniversitemiz Rektörlük biriminde açık ve boş 

bulunan, ekli listede belirtilen öğretimüyesi norm dışı kadro taleplerine ilişkin, 15.11.2019 tarih ve 

E1900270155 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 

 

 


