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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Personel Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemiz 

bünyesinde görev yapan öğretim üyelerinin kadro tıkanıklıklarının, terfi edemeyen personele imkan 

sağlamak amacıyla mükteseplerine uygun olarak Rektörlük bünyesinde açık ve boş bulunan ekli 

listede belirtilen kadrolar ile karşılıklı olarak değiştirilmesi talebine ilişkin, 18.09.2020 tarih ve 

E.2000227569 sayılı yazısı ile Personel Daire Başkanlığı’nın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 

tarafından kapatılan Üniversitemiz Erzurum Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Gaz ve Tesisatı 

Teknolojisi programında bulunan, Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin GÜLLÜCE ve Dr.Öğr.Üyesi Doğan 

ÇİLOĞLU’nun, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun kararına istinaden kamu yararı 

gözetilerek Mühendislik Fakültesi’ne ilgili bölüm ve anabilim dalı belirlenerek kadroları ile birlikte 

aktarılmalarının istenmesi sebebiyle adı geçen program bünyesinde görev yapan öğretim üyelerinin 

Mühendislik Fakültesi’nin ilgili anabilim dallarına aktarılmaları talebine ilişkin, 18.09.2020 tarih ve 

E.2000227714 sayılı yazısının gündeme alınması teklif edildi ve gündeme alınması oy birliği ile 

kabul edildi. 

 

Karar 307-) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın, Fakülte öğretim üyesi Prof.Dr. Mustafa 

AĞIRMAN'ın yabancı dilinin Fransızca olması,  doçentlik jürisinde görevlendirildiği Ankara 

Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Khalıd A.El-Awıaısı'nın ise 

doçentlik çalışmalarının İngilizce olması nedeniyle, Prof.Dr. Mustafa AĞIRMAN'ın söz konusu 

doçentlik jüri üyeliğinden çekilme talebine ilişkin, 16.09.2020 tarih ve E.2000225014 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 308-) Veteriner Fakültesi Dekanlığı’nın, Atatürk Üniversitesi adına Veteriner Fakültesi İle 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Arasında Sütçü İnek Besleme ve Sürü Sevk – İdaresi 

Kapsamında İşbirliğine Dair Usul ve Esasları Belirleyen Protokol gereğince hizmeti sunacak 

Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Armağan HAYIRLI’nın, 2547 Sayılı Kanunun 58 ve 

37. Maddelerinin “Ödenecek gelirin yüzde 85’inin, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili 

öğretim üyesine ödenir” hükmü doğrultusunda danışman hizmeti bedeli olarak 84.000 TL/Yıl + 

(%18 KDV), 7.000 TL/Ay + (%18 KDV) karşılığında Sütçü İneklerin Beslenmesi ve Sürü Sevk – 

İdaresinde iyileştirme uygulamaları kapsamında görevlendirilmesi ve iş birliği protokolünün kabul 

edilmesine ilişkin, 09.09.2020 tarih ve E.2000219097 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden 

sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 309-) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz 

yarıyılında okutulacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim üyeleri ile ilgili olarak 

Akademik ve İdari Personelin II. öğretim programında görevlendirilmelerine ilişkin, 

11.09.2020 tarih ve E.2000220939 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

akademik personel için kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 310-) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın, 11.07.2020 tarih ve 31182 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile 

ilgili Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesinde yer alan hüküm kapsamında olmak üzere 2020- 

2021 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize kayıtlı öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti 

tutarlarının ekte gönderilen tabloda belirtildiği şekilde uygulanması hususunun, Üniversitemiz 

Yönetim Kurulunca daha önce alınan 09.09.2020 tarih ve 31/303 sayılı karar gereğince tekrir-i 

müzakere edilmesine ilişkin, 17.09.2020 tarih ve E.2000226452 sayılı yazısı okundu. Yapılan 

görüşmelerden sonra teklifin Yönetim Kurulu tarafından düzeltilmiş şekliyle kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 311-) Personel Daire Başkanlığı’nın, Üniversitemiz bünyesinde görev yapan öğretim 

üyelerinin kadro tıkanıklıklarının, terfi edemeyen personele imkan sağlamak amacıyla 

mükteseplerine uygun olarak Rektörlük bünyesinde açık ve boş bulunan ekli listede belirtilen 

kadrolar ile karşılıklı olarak değiştirilmesi talebine ilişkin, 18.09.2020 tarih ve E.2000227569 sayılı 

yazısının görüşülmesi,   

 

Karar 312-) Personel Daire Başkanlığı’nın, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kapatılan 

Üniversitemiz Erzurum Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Gaz ve Tesisatı Teknolojisi 

programında bulunan, Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin GÜLLÜCE ve Dr.Öğr.Üyesi Doğan 

ÇİLOĞLU’nun, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun kararına istinaden kamu yararı 

gözetilerek Mühendislik Fakültesi’ne ilgili bölüm ve anabilim dalı belirlenerek kadroları ile birlikte 

aktarılmalarının istenmesi sebebiyle adı geçen program bğnyesinde görev yapan öğretim üyelerinin 

Mühendislik Fakültesi’nin ilgili anabilim dallarına aktarılmaları talebine ilişkin, 18.09.2020 tarih ve 

E.2000227714 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin 

GÜLLÜCE’nin Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalına, 

Dr.Öğr.Üyesi Doğan ÇİLOĞLU’nun ise Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 

Termodinamik Anabilim Dalına kadroları ile birlikte aktarılmalarının kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 313-) Açıköğretim Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Döner Sermaye hesabından akademik 

personele dağıtılacak olan miktar sınırlandırıldığından mevcut ek ödeme (performans) listesinin 

yürürlükten kaldırılması ve yeni ek (performans) ödeme listesinin düzenlenmesi ve Atatürk 

Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Gelir Getirici Faaliyet Cetvelinde değişiklik yapılmasına 

ilişkin, 21.09.2020 tarih ve 484 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 

 

 
karar verildi. 


