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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 

Merkezi Müdürlüğü’nün, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesinin (e) fıkrasındaki 

"hizmet karşılığı olarak gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin 

peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti 

veren öğretim elemanlarına ödenir." hükmü ile Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye 

Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin 

Yönetmelik’in 5. Maddesi l4. fıkrasında belirtilen "gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay 

içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı 

olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına ödenir." ibaresi hükmünce yılın belirli 

dönemlerinde toplu halde peşin tahsil edilmesinden hareketle; 2020 mali yılında Merkez Müdürlüğü 

döner sermaye hesabından yapılacak katkı payları ve performans ücreti dağıtımlarının aylara 

bölünerek, tabloda belirtilen oranlar dahilinde yapılması teklifine ilişkin, 16.01.2020 tarih ve 

E.2000015754 sayılı ile Edebiyat Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Felsefe Bölümü öğretim üyesi 

Doç.Dr. Sinan Kadir ÇELİK’in, Yapımcılığını Ancyra Şirketinin yapmış olduğu Puşkin’in Erzurum 

Yolculuğu Belgeselinde Belgeselin satış gelirinin %20’si karşılığında 20.01.2020 – 17.02.2020 

tarihleri arasında yönetmenlik hizmeti verebilmesi için Fakültemiz Döner Sermaye Saymanlığı 

aracılığı ile görevlendirilmesi Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Maddesinin “K” fıkrası kapsamında Belgeselin satışından sonra yatırılacak ücretin %85’inin 

herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın tarafına ödenmesine ilişkin, 16.01.2020 tarih ve 

E.2000015764 sayılı yazısının gündeme alınması teklif edildi ve gündeme alınmaları oy birliği ile 

kabul edildi. 

 

Karar 16-) Doç.Dr. Özgür KAYNAR’ın Veteriner Fakültesi Veterinerlik Biyokimyası 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 çokluğu  (+22/-1) ile, 

 

Karar 17-) Ziraat Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi 

Prof.Dr. Neslihan DİKBAŞ’ın, “4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7. Maddesi 

ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, Görevlendirme, 

Şirket Kurabilme, Kurulu Bir Şirkete Ortak Olabilme ve/veya Bu Şirketlerin Yönetiminde Görev 

Alabilmelerine İlişkin Uygulama Yönergesi” madde 6 uyarınca Ata-Teknokent’te şirket kurabilmesi 

ve “Endüstriyel Hammadde ve Probiyotik Amaçlı Kullanımına Yönelik Mikroorganizmaların 

Üretimi” isimli projesi kapsamında şirket çalışmaları için, idari ve ders yükümlülüklerini 

aksatmamak kaydıyla, ilgili yönergenin madde 5, c ve d bendi uyarınca 1 (bir) yıl süreyle yarı 

zamanlı (haftasonları ve mesai saatleri dışında) anılan şirket’te görevlendirilmesine ilişkin, 

14.01.2020 tarih ve E.2000012382 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile,  

 

Karar 18-) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının, Enstitümüz araştırma görevlisi kadrosunda 

olup, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalında görev yapan Arş.Gör. Kemal Alp NALCI'nın, 4691 

sayılı "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 7. maddesi" ve "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 11.01.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle yarı zamanlı (haftasonları ve 

mesai saatleri dışında) Üniversitemiz Ata-Teknokent bünyesinde görevlendirilmesine ilişkin, 

14.01.2020 tarih ve E.2000012316 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin 

kabulüne oy birliği ile, 
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Karar 19-) Personel Daire Başkanlığının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Üniversitemiz 

Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Mustafa ÖZKARACA’nın, 2547 

sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca Cumhuriyet Üniversitesinde 1 (bir) yıl süreyle 

görevlendirilmesine ilişkin teklifi okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin reddine oy birliği 

ile, 

 

Karar 20-) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 58. maddesinin (e) fıkrasındaki "hizmet karşılığı olarak gelir 

tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde 

hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına 

ödenir." hükmü ile Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek 

Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 5. Maddesi l4. 

fıkrasında belirtilen "gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin 

peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti 

veren öğretim elemanlarına ödenir." ibaresi hükmünce yılın belirli dönemlerinde toplu halde peşin 

tahsil edilmesinden hareketle; 2020 mali yılında Merkez Müdürlüğü döner sermaye hesabından 

yapılacak katkı payları ve performans ücreti dağıtımlarının aylara bölünerek, tabloda belirtilen 

oranlar dahilinde yapılması teklifine ilişkin, 16.01.2020 tarih ve E.2000015754 sayılı yazısı okundu. 

Yapılan görüşmelerden sonra teklifin ekteki düzeltilmiş şekliyle kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 21-) Edebiyat Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Sinan 

Kadir ÇELİK’in, Yapımcılığını Ancyra Şirketinin yapmış olduğu Puşkin’in Erzurum Yolculuğu 

Belgeselinde Belgeselin satış gelirinin %20’si karşılığında 20.01.2020 – 17.02.2020 tarihleri 

arasında yönetmenlik hizmeti verebilmesi için Fakültemiz Döner Sermaye Saymanlığı aracılığı ile 

görevlendirilmesi Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun Maddesinin “K” 

fıkrası kapsamında Belgeselin satışından sonra yatırılacak ücretin %85’inin herhangi bir vergi 

kesintisi yapılmaksızın tarafına ödenmesine ilişkin, 16.01.2020 tarih ve E.2000015764 sayılı yazısı 

okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 

 


