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Karar 157-) Doç.Dr. Esra TANRIVERDİ EÇİK’in Fen Fakültesi Anorganik Kimya 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 ile, 

 

Karar 158-) Doç.Dr. Yasemin ÇAYIR’ın Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 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 

ile, 

 

Karar 159-) Doç.Dr. Harun ÖZÇELİK’in İlahiyat Fakültesi Hadis 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 ile, 

 

Karar 160-) Doç.Dr. Fatma DEMİRKAYA MİLOĞLU’nun Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya 

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 ile, 

 

Karar 161-) Personel Daire Başkanlığının, halen Üniversitemizde görev yapan ve görev süreleri, 

30.06.2021-03.08.2021 tarihlerine kadar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca son kez 6 ay süre ile 

uzatılan Yabancı uyruklu sözleşmeli personellerin, komisyonumuz tarafından belirlenen maaş ve 

esaslar dâhilinde çalıştırılmasına ilişkin 2100115075 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden 

sonra Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin çalıştırılmasının aşağıdaki şekli ile kabulüne oy birliği ile, 

 

▪ Öğr.Gör.Mahıeddın RACHID: Üniversitemiz Edebiyat Fakültesinde sözleşmeli personel 

olarak görev yapan ve 30.06.2021 tarihinde sözleşme süresi sona erecek olan Öğr.Gör.Mahıeddın 

RACHID’in, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun 08/04/2021 tarih ve 05/22 sayılı 

Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 30.06.2021- 30.06.2022 tarihleri arasında 11.464,00.-TL 

aylık brüt ücret ile sözleşme süresinin yenilenmesi görüşünün, 

 

▪ Öğr.Gör.Rayed ALKHEZEM: Üniversitemiz Ilahiyat Fakültesinde sözleşmeli personel olarak 

görev yapan ve 30.06.2021 tarihinde sözleşme süresi sona erecek olan, Öğr.Gör.Rayed 

ALKHEZEM’in, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun 08/04/2021 tarih ve 05/22 

sayılı Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 03.08.2021- 03.08.2022 tarihleri arasında 11.464,00.-

TL aylık brüt ücret ile sözleşme süresinin yenilenmesi görüşünün, 

 

▪ Öğr.Gör.Munır ALHOUT: Üniversitemiz Ilahiyat Fakültesinde sözleşmeli personel olarak 

görev yapan ve 30.06.2021 tarihinde sözleşme süresi sona erecek olan, Öğr.Gör.Munır 

ALHOUT’un, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun 08/04/2021 tarih ve 05/22 sayılı 

Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 03.08.2021- 03.08.2022 tarihleri arasında 11.464,00.-TL 

aylık brüt ücret ile sözleşme süresinin yenilenmesi görüşünün, 

 

▪ Dr.Öğr.Üyesi Parısa DORAJ: Üniversitemiz Mimarlik ve Tasarım Fakültesinde sözleşmeli 

olarak görev yapan ve 30.06.2021 tarihinde sözleşme süresi sona erecek olan, Öğr.Gör.Parisa 

DORAJ’ın, doktorasını bitirmesi nedeniyle, Fakülte Yönetim Kurulunun 15.04.2021 14 / 44 

Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 30.06.2021-30.06.2022 tarihleri arasında 11.800,00.-TL, 

aylık brüt ücretle sözleşmesinin yenilenmesi görüşünün, 
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▪ Dr.Öğr.Üyesi Reza MOHAMMEDZADEH GHESHLAG: Üniversitemiz Mimarlik ve 

Tasarım Fakültesinde sözleşmeli olarak görev yapan ve 30.06.2021 tarihinde sözleşme süresi 

sona erecek olan, Reza MOHAMMEDZADEH GHESHLAG’ın, doktorasını bitirmesi nedeniyle, 

Fakülte Yönetim Kurulunun 15.04.2021 14 / 44 Kararı ile birlikte değerlendirilerek, 30.06.2021-

30.06.2022 tarihleri arasında 11.800,00.-TL, aylık brüt ücretle sözleşmesinin yenilenmesi 

görüşünün, 

 

▪ Dr.Öğr.Üyesi Moldir İLGİSHEVA: 2547 sayılı Kanunun 14.maddesi ile 2914 sayılı Kanunun 

16.maddesi gereğince, Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi emrinde yabancı uyruklu sözleşmeli 

personel olarak çalıştırılması düşünülen Moldir ILGISHEVA’nın, Fakülte Yönetim Kurulunun, 

16.03.2021 tarihli oturumunda alınan 82806933- 050.02.04- E.2100079438 sayılı, 2021/11 

Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte değerlendirilerek, işe başlayacağı tarihten 31.12.2021 tarihine 

kadar, 11.800,00.-TL aylık brüt ücretle çalıştırılması görüşünün, 

 

 

 

karar verildi. 


