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12l07l2021

KOMİSYON KARARİ

Güze] Sanatlaı, Tasanm ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığının 01 .o7 .202l tarihli veE-2891.7-878-903.07-584l sayılı yazısı i,e Toros Ünive.sitesi Giizel Sanatlar, Tasanm veMimarl* Fakültesi iç Mimarlık Bölılmiinde2021-2o2is;iri--og*,i. Y;;Gil ö,',ro"9* ..*lj ücreti karşılığın9" 
.*.: vermek tlzere;;*r- 14 kişinin başıurusunudeğeılendirmek tizere görevlendirilen komisyonu.rr,rr' yapınış oiduğu değerlendirmesonucunda;

'-Yusuf 
Suaı BEDEN'ın dosyasıru incelememiz sonucunda adı geçenin Mimarlık

lr.jT" T"r,-u olması, 2018-20 19, 2019-2020 ve 2O20-2O21 Eğitim_Öğıetiın Yıllanndauni_versitemzde ders vermiş olması ve yapmış oldug, ,r*ı"ı.ı çalışmalan göz öniine alınarakaşağdaki tabloda yer alan dersi vermek tızere iç ıuıi-url,ı. Böltimıinde görevlendirilmesininuygun olacağına oy birliği ile karar verilmişlir.

2,Filiz TAŞI{INIı dosyasını incelememiz sonucunda adı geçenin Mimarhk lisansmezunu olması, 2018,2019, 20lg-202o ve 2020-202l Egiiim-Ögretim y,ıı*nou
üniversitemizde ders vermiş olması ve yapmış oıarg, ."s.ti çalışmalan göz öniıne alrnarakaşağıdaki tabloda yer alan dersleri vermek iizere iç Mimarlık BöIiimıinde görevlendirilmesininuygun olacağına oy biıIiği ile karar vedlmiştir
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3-Holiı YENİÇIKAN'ız dosyasını incelememiz sonucunda adı geçenin MimarlıkBöliimü lisans mezunu olmasr, yiiksek lisans derecesini Mimari Tasarım alanında yapması,20l8-2019, 20l9,2020ve 2020-202l Egiıim-Ögreıim Yılıannda Ünire.sitrmıza" 
"i.lrr',olması ve YaPmıŞ olduğu mesleki çatışmal- *'o, or*. u,ınarak aşağıdaki tabloda yer alandersleri vermek iDere iç Mimarlık Btılıımtınde gIıwı""airıırr*i"ı. uygun olacağına oy birliğiile karar verilmiştir.

4,Hülya S'LMAZ\n dosyasıru incelememiz sonucunda ad geçenin sanat Tarihi
iol*o. Iisans mezuııu olması, 2019-2020 ve 2020-202ı rgıtiııı-Ögretım Yıllannda Mersinuniversitesinde ve Üniveısitemizde. ders vermiş oı,,*r-gu, un*e alınarak aşağdaki tablodayer alan dersleri vermek iizere İç Mimarlık suır.''oa" gi."v]endirilmesinin uygun olacağınaoy biıIiği ile karar verilmiştir.

S,Maral DEMİR'iz dosyasınr incelememiz sonucunda adı geçenin Mimarlık Böliımülisans mezunu oiması, yiiksek lisans derecesini Ç"r.. iont oıtı ve yapı Teknolojisj alanındayapma§ı! 2019,2020 ve 2o2o-202l Egitim-Ögreiim Yıllarında u"ir"^l"-iri" a".;;*olması ve yapmtş olduğu mesleki çatışmalai goz tıntine aıınaraı< aşağıdaki tabloda yer alandersleri vermek üzere lç MimaıIık Böllimitnde gJreuı"rii.iı,,,..irrin uygun olacağına oy birliğiile karar verilmişlir.
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6- Selİn UYARoĞLIJ'nan dosyasııu incelememiz sonucunda adı geçenin PeyzajMimaılığı Bölümü ljsans mezunu olması, yüksek lisans derecesini Mimarlık alaıında yapmışo|mas' 2014,2018 Eğitim-öğretim Yıllannda Yakın Doğu urir"oıt".iri.-;;;"""Görevlisi olarak galışmış olması, 2Ol5_20 16, 2016_2011_.ve 20l]_2018 Egitim_öjredmYıllarında Yakın Doğu Üniversitesinde, 2020-2,021Eğitim-oğretim Yılında Üniversiteınizde
deıs vermiş olması ve yapmıs o_I!1üu mesleki çuırş-uıi., gtı, onüne alınarak aşağıdaki tablodayer alan dersi vermek üeıe iç Mimarlık Böltimünde goıeilendirilmesinin uygun o,acağına oybirliği ile karar verilmiştir.

7- Eıcan BoLAT\n dosyasınr incelememiz sonucunda adı geçenin Tarih BöIiLnülisans mezunu olması, yiiksek lisans deıecesini Tarih alarunda yapmış o,ması, 20lg-202oEğitim-Öğetim Yılı ile 2o20-202l Eğitim-Öğretim Yılında ujr*.i'"-iri. İ.^'".r,n'uolması ve YaPmıŞ otduğu mesleki çalışmal* ğti, tintın" ,ıınarak aşağıdaki tabloda yer alandersi vermek tizere iç Mimarlık Bölümtınde gcıre-vlendııı."rinin uyg* olacağına oy birliği ilekaraı verilmiştir.

8, sullan Şehmus Özoraın'ın dosyasını incelememiz sonucunda adı geçenin TtirkDili ve EdebiYatl Öğreımenliği lisans mezunu olması, yüksek lisans derecesini Tiirk Dili ve
,-'.j:''r,j, Öğretmenliği alanında yapmış olması ve- 2020-202l Eğitim-Öğretim Yılındauniversitemizde ders vermiş olması göz öniine alınarJ aşagıdaki tabloda yer alan dersivermek üzere iç Mimarlık Böliimünde görevlendirilmesinin uygun oIacağına oy birliği ile kararverilmiştir.

Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTsTIJR l0l r urK Lrllr l 2 0 2 2

Peyzaj Tasanmına ---Elİ[
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9,Gökhan KAM'zız dosyasrnı incelememiz sonucunda adı geçenin Mimarlık Böliimtilisans mezunu olması, yüksek Lisans eğitimine devam 
"diyo. 

oı,,u", ve yapmış olduğumesleki çalışmalan göz önüne alınaıak aşağıdaki tabloda yer alaıı dersi vermek iizere İçMimarik BöIümünde görevlendirilmesinin 
"yg* a*"c,r" oy biıliği ile karar veıilmiştir.

iç Mimarhk Bölümiinde Ders saat Ücreti kaışılığı deıs vermek tizere miiracaat eden t 4(ondört) başwrudan yukand:. 
Tt*,]:i 9 taonrl işı"i" görevlendirilmesinin yeterli o.masınedeniyle aşağıda isimleri belirtilen kişilete 2021'-2i2z seiri.-oğ*i; 

',İ,'crj 

-rr"rİro"
görev verilmesi önerilmemiştir.

Aynca; Ders saat Ücretli öğTetim elemanı ilanında yeı aldığı halde aşağıda kodu ve adıbelirtilen dersleri vermek tizeıe müıacaat eden olmamıştır.

l-iCM 309 Tesisat I
2JCM 237 strİiktı:ir I
3-1CM 22l Yapı Malzemeleri I
4-ICM243 Yapı Fiziği

IcM t01-102
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13.07.2020

eüznrsANATLAorn}3rlo#İrY,nffiİilIİ*urrnsıDEKANLIĞıNa

İıgı : oı .07.202l tarihli ve E-28g17878-g03.07-5840 saylıyazınız.

Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasanm ve Mimarlık Faktiltesi MimarlıkBöliimünde 2021-2022 Egitim-Öğre'i.. Yrı, ctı, v""yır.rau ders saat uJ karşıIığı dersvermek iİzere baŞvuruda bulunan kişileriııtair"-ı;İ"İ..ı.rat*ek iizere ilgi yazınız ileoluşfurulan komisyonumuz, başwruiarı degerienai.ii-iş oi;, ı.oru ile ilgili olarak dtizenlenenkomisyon karan eile sunulmuşfur.

Bilgilerinize arz ederim.

'[,wlwçh /

Prof Dr. Erkin ERTEN
Komisyon Başkanı

Eki: Komisyon Karan (4 sayfa)
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12.07.2027

KOMİSYON KARARI
Giizel Sanatlaı, Tasanm ve Mimarlık Fakiiltesi Dekaııhğının 01 .07 .2021 tarihli veE-289l7878,9o3.07.01-5840 sayılı yazısı ile Toros Üniversitesi Giizel Sanatlar, Tasanm veMimariık Fakültesi Mimarlık BöIümiinde zoir-io»'iinım-ögretim Yılı Gıiz Yanyılında

|els . 

saali ücreti karşılığında ders u....t tir".. U-r.

ffff :'ff#"tızeıe'gi'ıevıenail,';;;r;;;,,i,l,HT,,,J,rİşl,"dT.ffi H:

I,Filiz TAŞIilN'ız dosyasını incelememiz sonucunda adı geçenin Mimarl* lisansmezunu olması 2018,2019, 2019-2020 
"" ,iii-iozı Eğitim-Öğretim Yıllarındauniversitemizde ders vermiş olması ve yapmış oldu;;;;ki çalışmalan göz öniine alınarakaşğıdaki tabloda yeı alan dersleri ,".."t jo"-ün,".i* 

't 
ıo-uoae görevlerıdirilmesininuygun olacağına oy biıliği ile karar verilmiştiı

2-Yusaf Suaıt BEDEN'İ' dosyasını incelememiz sonucunda adı geçenin Mimarlıklisans mezunu olması, 20l8-20lg, 2019-2020 ,"-'rozi-roz, Eğitim-Öğretim İllanndaUniversitemizde ders vermiş olmaı, * ,*i"'ü, ilno çalışmatan göz öniine alınaıakaşağıdaki ıabloda yer alan dersi ,"rr.t 'tıo.. nt.-ii 
'u'*iinde 

görevlendirilmesininuygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştiı.

3, Hıiseyin sAç'ız dosyasıru incelememiz sonucunda adı geçenin, İnşaat Müendistiğilisans mezunu olması, yüksek Jisans derecesini ].u-iĞi*o'sliği alanında yapmış olması,2016,2017, 2017,2018, 2018-2019, 2019-2020 "i-inio-zo, Eğitim-Öğretim İllanndaUniver§iternizde ders vermiş olması ve yapmış .ıa.c, ,;"ki çalışmalaıı göz öniine alınarakaşağıdaki tabloda yer alan ders,eri ,.-"k ıır... ü.-i*'goı*iinde görevlendirilmesininuygun olacğına oy birliği ile karaı verilmiştir.

ARC 40I_402
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4,Süreyya Nihal BoLAT\n dosyasrnı incelememiz sonucunda adı geçenin MimaılıkBöIümü lisans mezunu olması, 2015-2016, 2016-2017, 2o18-2olg ve 2020-202l Eğitim-Ögretim Yıllarında Üniversitemizrie a... ,"r-iş oırrr, * yup.ş oıauğu mesleki çalışmalangöz öıiine alınarak aşağıdaki tabloda yer alan dersi ve;ek iızere Mimarlık Bötiimiindegörevlendirilmesinin uygun olacağına oy birliği ite karar verilmiştir.

5- Ahmet Caner KWSAL\n dosyasıru incelememiz sonucunda adı geçenin, Mimaılıklisans mezunu olması, yiiksek lisans derecesini vımarıık anauııim Dah -Bilgisayar ortamında
YT* Tasanm Programında yapması, 2ol4-20l' Eğitim-öğretim Yılında ZirveUniversitesinde, 2020,202l Eğilim-Öğretim vı,,a" üir"..iternizde Den vermiş olması veYaPmıŞ olduğu mesleki ÇalıŞmalan göz dniine ahnaıak aşağıdaki tabloda yer alan dersi vermeküere Mimarlık Bölümünde görevlendirilmesının ,ygıi, olacağına oy birliği ile kararverilmişir.

6-Hülya SoLMAZln dosyasını incelememiz sonucunda adı geçenin, Sanat Tarihi
İu|*". lisans mezunu olması, 2019-2020 ve 2o2o-202,1ıgitim-Ögretim Yıllannda Mersinuniversitesinde ve Üniversitemizde ders vermi§ 

"ı.*, gi, öniine alınarak aşağıdaki tablodayer alan dersleri vermek İizere Mimarlık Bolümiınde gti.Jrı.nai.iı...inin uygun olacağlna oybirliği ile karar verilmiştiı.

7,Moral DEMİR'ız dosyasını inceiememiz sonucunda adı geçenin, Mimarlık Böliimülisans mezunu olması, yiiksek lisans derecesini ç"rr" «or*ru ve yapı Teknolojisi alarıındayapmasr, 2019-2020 ve 202o,202l Egitim-Ögetim Yıllannda uri""^ir".lri" a"., ,".rruolması ve yapmış olduğu mesleki çahşmaları göz öniıne alınaıaı< aşağıdaki tabloda yer alandersi vermek iizere Mimaılık Bölümiinde gorevlendirilmesinin uygun olacağına oy birtiği ilekaraı verilmiştir.

ARc I0I-102 Temel Tasanm I-II

Sanaı ve Mimarl* ra.it il

ARC 40t_402 Tasanm Sti.idyosu V
Diploma Projesi
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',Halil 
YENİÇIKAN'ıı dosyasını incelememiz sonucunda adı geçenin, Mimarlık

Bölümü lisans mezunu olması, yfüsek lisans derecesini Mimari Tasanm aianrnda yapması,
20l8,20l9,20l9,2020 ve 2o2o-202l Eğitim-Öğrelim Yıllannda Üniversiteıııizde a.,. ,...iş
olması ve YaPmıŞ olduğu mesleki çalışmalan göz öniine alınarak aşağıdaki tabloda yer alan
dersleri vermek iizere Mimaılık Böliimiinde görevlendirilmesinin uygun olacağına oy bırliği ile
karar verilmiştir.

9,Ahmet Can ERD^ĞAN'ııı dosyasını incelememiz sonucunda adı geçenin, inşaatMilhendisliği Bölümü lisans mezunu olmasr, 2020-2021 Egitim-Ögretim Yılında
üniversitemizde ders vermiş olması ve yapmış oldugu mesıeti çalışmalan göz öniine alınarak
aŞağıdaki tabloda yer alan dersleri vermek üzere Mimarl* Bölİimünde gdrevleııdirilmesinin
uygun olacağına oy birliği ile karar verilmiştir.

10, Ercan BoLAT\n dosyasını incelememiz sonucunda adı geçenin Tarih BöIitnülisans mezunu olması, yüksek lisarıs derecesini Tarih alanında yapmış olması, 20lg-2o20Egiıim-ÖFeıim Yılı ile 202o,20Zı lgitim-ögretim yıIında üniversite.iza" ).,. ;;u
olması ve yapmış olduğu mesleki çalışmalan göz öniine alınarak aşağıdaki tabloda yer alandersi vermek tizere Mimarlık Böliimiinde görevlendirilmesinin uygun olacağına oy birliği ile
karar verilmiştir.

11, Sultan Şehmus ÖZDEMİR'i, dosyasını incelememiz sonucunda adı geçenin TiirkDili ve EdebiYalı Öğetmenliği lisans mezunu olması, yüksek lisarıs derecesini Tiirk Dili veEdebiyat Öğretmenliği alarunda yapmış olması ve' 2020-202l Eğitim-Öğretim Yıhnda
üniversitemizde ders vermiş olması göz öniine aIınarak aşağıdaki tabIoda yer alan dersi
vermek üzere Mimarlık Bölümiinde görevlendirilmesinin uygun olacağına oy birliği ile kararverilmişliı.

Bilgisayar Destekıi rasar,rrı uı

Maket Yapım Teknikleri
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Mimarlık Bö|ümünde Ders Saat Ücreti karşıIığı ders vermek iizere miiıacaat edeıı 16 (onaltı)
başvurudan yukanda belirtilen 1 I (onbiı) kişinin görevlendirilmesinin yeterli olması
nedeniyle aşağıda isimleri belirtilen kişilere 2021-202z ıgitim-Ögretım vı, cr, v*y,ı,ra,
görev verilmesi önerilmemişıir.

Ayııca; Ders Saat Ücretli öğretim elemanı ilanında yer aldığ halde ,{İC 309 Tesİsaı I dersirıı
vermek üere milncaat eden olmamıştır.

GöREv vERiLMEsi öxnniıunynxr,nn

SIRA No ADI SOYADI
1 TuıkYILDLZ
2 Fince ÖZER
3 Büşra ŞARKIŞLA AYDIN
4 IşıI BEN AiFA
5 §ökhan I(ARA

Dr. Öğ. Üyesi ayşe VaNRV-
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