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FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI 

 

 Toplantı No: 46 
 

1- Fakültemizin 26.06.2019 tarih ve 45 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısında 

Zootekni Bölümü Anabilim Dalı Kurul Kararlarının eksikliği nedeniyle gündeme alınamayan 

17.06.2019 tarihli ve 25945 sayılı öğretim üyesi kadro talebinin, 05.07.2019 tarihli ve 29348 sayılı yazısı 

ile yeniden öğretim üyesi talebinde bulunması üzerine yapılan görüşmede aşağıdaki tabloda unvanı, 

Anabilim Dalı, adedi ve bölüm durum bilgileri verildiği şekliyle talep edilmesinin uygunluğuna ve 

konunun Rektörlük makamına arzına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

2- Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde görevli Doç. Dr. Hüseyin 

ŞENOL’un TÜBİTAK tarafından desteklenen 118O282 numaralı “Benzer İklim Koşulları Altında ve 

Farklı Jeolojik Anamateryal Üzerinde Yer Alan Toprakların Jeopedolojik Olayları ve Ayrışma Oranları” 

isimli proje kapsamında 21-22 Temmuz 2019 tarihlerinde 2 (iki) gün) süresince gündelik, araç kira, 

yakıt ve konaklama giderlerinin adı geçen projeden karşılanarak 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi 

uyarınca Afyonkarahisar-Sandıklı’da görevlendirilmesinin uygunluğuna ve konunun Rektörlük 

makamına arzına oy birliği ile karar verildi. 

 

3- 2018-2019 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı sınav notları öğrenci bilgi sistemine sehven 

farklı girilen Fakültemiz Öğrencilerinin notlarının düzeltilmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar 

verildi. 

4- 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz döneminde “Yaz Stajı” yapacak öğrencilerin listesi 

ile bölümlerinde staj yapacak öğrenciler için görevlendirilen öğretim üyelerinin ve staj programlarının 

bölümlerden geldiği şekliyle uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

 

5- Fakültemiz Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde üretilen ürünlerin satış fiyatları 

ile ilgili aşağıdaki komisyon raporunun uygunluğuna oy birliği ile karar verildi.  

 

6- 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde mezun durumunda olan aşağıda 

adı-soyadı ve numarası yazılı öğrencilerin mezuniyetinin uygunluğuna ve kararın Rektörlük 

Makamına arzına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

7- Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü öğrencisi 1611832306 numaralı Elsevar ARİFOV 

ile 1611832309 numaralı Hayatullah MAKHDOMZADO’nun 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz 

Okulu döneminde bölümden geldiği şekliyle ders almalarının uygunluğuna katılanların oy birliği ile 

karar verildi. 

 


