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Karar 174-) Doç.Dr. Ömer ARAZ’ın Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 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 175-) Doç.Dr. Mustafa Talip ŞENER’in Tıp Fakültesi Adli Tıp 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 176-) Doç.Dr. Murat KÜLEKÇİ’nin Ziraat Fakültesi Tarım İşletmeciliği 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 177-) Doç.Dr. Murat KURUDİREK’in Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik 

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 178-) Doç.Dr. Korhan KILIÇ’ın Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları 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 179-) Doç.Dr. Ümit ARSLAN’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 180-) Doç.Dr. Zahide KOŞAN’ın Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 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 181-) Doç.Dr. Ayla ÇAPIK’ın Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 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 182-) Doç.Dr. Aslı SİS ÇELİK’in Hemşirelik Fakültesi Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği 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 183-) Doç.Dr. Emrullah DUMLU’nun İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku 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 183-) Doç.Dr. Zafer LEHİMLER’in Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat 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 184-) Doç.Dr. Abdulkerim DİLER’in Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Atçılık ve 

Antrenörlüğü 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 verildi. 

 


