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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dekanlığı’nın, Fakülte Ekonometri Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Cavit YEŞİLYURT’un, aynı 

bölümde son üç yıl içerisinde beraber çalışması sebebiyle Dr.Öğr.Üyesi Hayri ABAR'ın doçentlik 

jürisinden çekilme talebine ilişkin, 10.12.2020 tartih ve E.2000308906 sayılı yazısının gündeme 

alınması teklif edildi ve gündeme alınmaları oy birliği ile kabul edildi. 

 

 

Karar 418-) Doç.Dr. Tolga BAŞAK’ın profesörlük jürisinin oluşturulmasına ilişkin husus 

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

kabulüne, 

 

Karar 419-) Doç.Dr. İsmail EYYUPOĞLU’nun profesörlük jürisinin oluşturulmasına ilişkin husus 

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

kabulüne, 

 

Karar 420-) Doç.Dr. Ayşe Aslihan EROĞLU’nun profesörlük jürisinin oluşturulmasına ilişkin 

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

teşkilinin kabulüne, 

 

Karar 421-) Doç.Dr. Meryem Şengül KÖSEOĞLU’nun profesörlük jürisinin oluşturulmasına 

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

jürisinin teşkilinin kabulüne, 

 

Karar 422-) Doç.Dr. Mustaf Gökalp BOYDAŞ’ın Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri 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 423-) Doç.Dr. Necmettin KARABULUT’un Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim-İş 

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 ile, 

 

Karar 424-) Doç.Dr. Sevda KÜÇÜK’ün Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri 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 ile, 

 

Karar 425-) Doç.Dr. Elif ŞENKUYTU’nun Fen Fakültesi Anorganik Kimya 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 

ile, 

 

Karar 426-) Doç.Dr. Cem ŞENOL’un Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi 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 ile, 
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Karar 427-) Doç.Dr. Tülay KAYABEKİR’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 

ile, 

 

Karar 428-) Personel Daire Başkanlığı’nın, 2020-TUS 2.Dönem yerleştirme sonuçlarına göre 

üniversitemize müracaat eden adayların atanabilmeleri için ilgili araştırma görevlisi kadrolarına 

gerekli iznin verilmesi talebine ilişkin, 09.12.2020 tarih ve E.2000307328 sayılı yazısı okundu. 

Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 429-) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte Ekonometri Bölümü öğretim 

üyesi Prof.Dr. Cavit YEŞİLYURT’un, aynı bölümde son üç yıl içerisinde beraber çalışması sebebiyle 

Dr.Öğr.Üyesi Hayri ABAR'ın doçentlik jürisinden çekilme talebine ilişkin, 10.12.2020 tartih ve 

E.2000308906 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 


