
T.C. 

BURDUR MAKÜ Yönetim Kurulu Kararları (Toplantı No 469) 
 

Yer      : Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu 
Tarih   : 07.05.2019 
Saat    : 14.00 
Yayınlayan : MAE Rektörlük 

                Yayın Tarihi            : 

 

 
1- Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Yazılımı  Anabilim Dalı 

1. Derece doçent kadrosuna müracaat eden Dr.Öğr.Üyesi İsmail KIRBAŞ’ın, adı geçen doçent kadrosuna 
atanmasına ilişkin teklif kabul edildi. 
 

2- Üniversitemiz Birimlerinde münhal bulunan ve 07.04.2019 tarihli ve 30738 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 
Profesör kadrosuna başvuran aşağıda adı, soyadı, üniversitesi, birimi, bölümü ve anabilim dalı belirtilen öğretim 
üyesinin, 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca, bilim alanı ile ilgili jüri üyelerinin oluşturulmasına ilişkin 
teklif kabul edildi. 
 

 
 

3- Üniversitemiz Birimlerinde münhal bulunan ve 07.04.2019 tarihli ve 30738 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 
Profesör kadrosuna başvuran aşağıda adı, soyadı, üniversitesi, birimi, bölümü ve anabilim dalı belirtilen öğretim 
üyesinin, 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca, bilim alanı ile ilgili jüri üyelerinin oluşturulmasına ilişkin 
teklif kabul edildi. 
 

 
 

4- Üniversitemiz Birimlerinde münhal bulunan ve 07.04.2019 tarihli ve 30738 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 
Profesör kadrosuna başvuran aşağıda adı, soyadı, üniversitesi, birimi, bölümü ve anabilim dalı belirtilen öğretim 
üyesinin, 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca, bilim alanı ile ilgili jüri üyelerinin oluşturulmasına ilişkin 
teklif kabul edildi. 
 

 
 

5- Üniversitemiz Birimlerinde münhal bulunan ve 07.04.2019 tarihli ve 30738 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen 
Profesör kadrosuna başvuran aşağıda adı, soyadı, üniversitesi, birimi, bölümü ve anabilim dalı belirtilen öğretim 
üyesinin, 2547 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca, bilim alanı ile ilgili jüri üyelerinin oluşturulmasına ilişkin 
teklif kabul edildi. 

 

 
 
6- Rektörlüğümüzce 31.12.2018 – 14.01.2019 tarihleri arasında yayınlanan ilana göre Rektörlüğümüz Öğretim 

Görevlisi (Uygulamalı Birimler) kadrosuna müracaat eden ve 21.01.2019 tarihinde yapılan Giriş Sınavında 
başarılı olan aşağıda adı soyadı, unvanı, kadro derecesi ve niteliği belirtilen adayın, 2547 sayılı Kanun'un 31. 
maddesi gereğince 2 (iki) yıl süre ile Rektörlüğümüz Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrosuna 
atamasının yapılmasına ilişkin teklif kabul edildi. 

 

 
 
7- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygulamaya konulan YÖK-Yabancı Dil Eğitim Bursu'ndan 

yararlanmak üzere başvuran teklif ekindeki listede isimleri belirtilen Üniversitemiz öğretim üyelerinin 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmek üzere, Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilecek 
Öğretim Elemanlarına Yabancı Dil Kurs Giderlerinin Desteklenmesi Amacıyla Burs Verilmesine İlişkin Usul ve 
Esaslar'ın 6 ve 7'nci maddeleri uyarınca en fazla 3 (üç) öğretim üyesinin belirlenmesine ilişkin teklif kabul edildi. 

 
 

 
 
 


