
T.C. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

YÖNETİM KURULU 

 

OTURUM SAYISI: 4      OTURUM TARİHİ: 31/01/2020                                                            

 

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Mühendislik Fakültesi Dekanlığının, Fakülte 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Çağlar YÜKSEL’in, 4691 

sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun 7. Maddesi ile “Atatürk Üniversitesi öğretim 

elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde; görevlendirme, şirket açma, kurulu bir şirkete ortak 

olabilme ve/veya bu şirketin yönetiminde görev alabilmelerine ilişkin uygulama yönergesi”nin 

6.maddesi uyarınca, Ata Teknokent bünyesinde “YÜKSEL-İŞ” firmasını kurabilme/şirkete ortak 

olabilme/şirkette yönetici olabilme ve yarı zamanlı (hafta sonları ve mesai saatleri dışında) izin 

isteğine ilişkin, 30.01.2020 tarih ve E.2000033411 sayılı yazısı, Mühendislik Fakültesi 

Dekanlığının, Fakülte Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.İsmail SOLMAZ’ın, 

4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun 7. Maddesi ile “Atatürk Üniversitesi 

öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde; görevlendirme, şirket açma, kurulu bir 

şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketin yönetiminde görev alabilmelerine ilişkin uygulama 

yönergesi”nin 6.maddesi uyarınca, Ata Teknokent bünyesinde “Entegre İğne Kanatçıklı-Alüminyum 

Köpük Isı Kuyusunun Akış ve Isı Transferi Davranışının İncelenmesi” başlıklı TÜBİTAK projesini 

ticarileştirebilmek için şirket kurabilme/şirkete ortak olabilme/şirkette yönetici olabilme ve yarı 

zamanlı (hafta sonları ve mesai saatleri dışında) izin isteğine ilişkin, 30.01.2020 tarih ve 

E.2000033393 sayılı yazısı ile Personel Daire Başkanlığının, Üniversitemiz Türk Mûsikîsi Devlet 

Konservatuvarı Müdürlüğü yüksekokul sekreteri kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı bünyesinde şube müdürü olarak vekâleten görev yapan Murat ÜSTÜNDAĞ'ın, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunun 45., 68/b, 76. ve 2547 sayılı Kanunun 52. maddeleri gereğince, 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında münhal bulunan 1. derece Şube Müdürü 

kadrosuna naklen atanmasına ilişkin, 30.01.2020 tarih ve E.2000033324 sayılı yazısının 

görüşülmesi, sayılı yazısının gündeme alınması teklif edildi ve gündeme alınmaları oy birliği ile 

kabul edildi. 
 

Karar 33-) Doç.Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN’in Mühendislik Fakültesi Proses ve Reaktör Tasarımı 

Anabilim Dalında ilan edilmiş bulunan profesörlük kadrosuna atanmasına ilişkin, jüri raporları 

okundu. Yapılan gizli oylama sonunda adı geçen öğretim üyesinin söz konusu profesörlük 

kadrosuna atanmasının kabulüne oy birliği  (+20/-0) ile, 
 

Karar 34-) İlahiyat Fakültesi Dekanlığının, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı II. 

Öğretiminde görev alacak olan akademik ve idari personelin görevlendirilmesine ilişkin, 24.01.2020 

tarih ve E.2000023726 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy 

birliği ile, 
 

Karar 35-) Personel Daire Başkanlığının, Üniversitemiz Oltu Meslek Yüksekokulu Mülkiyet 

Koruma ve Güvenlik Bölümü İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programının kapatılması nedeniyle adı 

geçen program kadrosunda bulunan Öğretim Görevlisi Yunus ZOZİK'in, Mülkiyet Koruma ve 

Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programına kadrosu ile birlikte aktarılması teklifine 

ilişkin, 27.01.2020 tarih ve E.2000025735 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 

teklifin kabulüne oy birliği ile, 
 

Karar 36-) Atatürk Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonunun, 

17 Ocak 2020 tarih ve 31011 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmeliğin; Madde 7 – (9) “Tebliğlerin sunulduğu 

yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilmesi için Türkiye dışında en 

az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlanması ve tebliğlerin yarıdan 

fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Ayrıca etkinliğin uluslararası 

niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu 

kararının olması gerekir.” hükmü gereğince Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanlarına ait veriler 

doğrultusunda hazırlanan Atatürk Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz 

Komisyonu tarafından incelenen listeye ilişkin teklifi okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 37-) Mühendislik Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

Bölümü öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Çağlar YÜKSEL’in, 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanunu”nun 7. Maddesi ile “Atatürk Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji 

geliştirme bölgelerinde; görevlendirme, şirket açma, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu 

şirketin yönetiminde görev alabilmelerine ilişkin uygulama yönergesi”nin 6.maddesi uyarınca, Ata 

Teknokent bünyesinde “YÜKSEL-İŞ” firmasını kurabilme/şirkete ortak olabilme/şirkette yönetici 

olabilme ve yarı zamanlı (hafta sonları ve mesai saatleri dışında) izin isteğine ilişkin, 30.01.2020 

tarih ve E.2000033411 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy 

birliği ile, 

 

Karar 38-) Mühendislik Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Makine Mühendisliği Bölümü öğretim 

üyesi Doç.Dr.İsmail SOLMAZ’ın, 4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun 7. 

Maddesi ile “Atatürk Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde; 

görevlendirme, şirket açma, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketin yönetiminde görev 

alabilmelerine ilişkin uygulama yönergesi”nin 6.maddesi uyarınca, Ata Teknokent bünyesinde 

“Entegre İğne Kanatçıklı-Alüminyum Köpük Isı Kuyusunun Akış ve Isı Transferi Davranışının 

İncelenmesi” başlıklı TÜBİTAK projesini ticarileştirebilmek için şirket kurabilme/şirkete ortak 

olabilme/şirkette yönetici olabilme ve yarı zamanlı (hafta sonları ve mesai saatleri dışında) izin 

isteğine ilişkin, 30.01.2020 tarih ve E.2000033393 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden 

sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 39-) Personel Daire Başkanlığının, Üniversitemiz Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı 

Müdürlüğü yüksekokul sekreteri kadrosunda olup, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 

bünyesinde şube müdürü olarak vekâleten görev yapan Murat ÜSTÜNDAĞ'ın, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunun 45., 68/b, 76. ve 2547 sayılı Kanunun 52. maddeleri gereğince, Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkanlığında münhal bulunan 1. derece Şube Müdürü kadrosuna naklen 

atanmasına ilişkin, 30.01.2020 tarih ve E.2000033324 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden 

sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 

 


