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Karar 132-) Doç.Dr. Ahmet Gökhan YAZICI’nın Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden 

Eğitimi ve Spor 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 133-) Doç.Dr. Erdoğan TOZOĞLU’nun Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yönetim ve 

Organizasyon 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 134-) Doç.Dr. Oğuzhan SEVİM’in Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe 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 135-) Doç.Dr. Ali AYDIN’ın Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 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 136-) Doç.Dr. Ayşenur DOSTBİL’in Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

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 137-) Doç.Dr. Şenol ADANUR’un Tıp Fakültesi Üroloji 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 138-) Doç.Dr. Aslı YURDİGÜL’ün İletişim Fakültesi Temel İletişim 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 ile, 

 

Karar 139-) Doç.Dr. Canan Nur KARABEY’in İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve 

Organizasyon 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 140-) Doç.Dr. Kadri Vefa EZİRMİK’in Mühendislik Fakültesi Malzeme 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, 
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Karar 141-) Doç.Dr. Yusuf Ziya AYIK’ın Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar 

Programcılığı 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 142-) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte Matematik ve Fen Bilimleri 

Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Önder ŞİMŞEK’in, Ağrı 

İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesine göre görevlendirilmesi ile ilgili 

Bölüm Başkanlığının görüşleri de dikkate alınarak 26.04.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile 

görevlendirilmesi talebine ilişkin, 26.04.2021 tarih ve E. 2100114204 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 143-) Prof.Dr. Yüksel GÖKTAŞ’ın profesörlük jürisinin oluşturulmasına ilişkin husus 

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

 
 

karar verildi. 


