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T.C. 

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

YÖNETİM KURULU KARARLARI 

Toplantı Tarihi : 09.10.2018 

Toplantı No       : 3 

 

 

1-) Üniversitemiz idari birimlerin ve alt birimlerinin ekteki şekli ile oluşturulmasına ve 

DETSİS sisteminde genel sekreterliğin altında bulunan daire başkanlıklarının rektörlük biriminin 

altına alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

2/a-) 2547 sayılı Kanunun 52. maddesinin (a) fıkrası gereğince Üniversitemizde Genel Sekreter 

Vekili olarak görev yapan Öğretim Görevlisi Sefer KUTLU’nun asaleten Genel Sekreter kadrosuna 

atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi. 

 

b-) 2547 sayılı Kanunun 52. maddesinin (a) fıkrası gereğince Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve 

Teknolojileri Fakültesinde Fakülte Sekreteri olarak görev yapan Kemal KORKMAZ’ın, asaleten 

Genel Sekreter Yardımcısı kadrosuna atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar 

verildi. 

 

3-) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep KÜLCÜ’nün 

hazırlamış olduğu “Türk Çadırındaki Büyük Gizem” adlı kitabın bilimsel ve hukuki sorumluluğu 

yazarların kendisine ait olmak kaydıyla kendi imkânları ile basılmasına ve sözü edilen kitabın 

basıldıktan sonra Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığına bir adet verilmesinin 

uygunluğuna oy birliği ile karar verildi. 

 

4-) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. 

Bilgehan İlker HARMAN'ın 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesinin 

3 üncü fıkrasında geçen "Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen 

yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite 

Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede 

görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı 

dışında tutulur. Ayrıca, öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni İle yaptıkları 

araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete 

ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler." hükmü gereğince Göller Bölgesi 

Teknokentinde, PROAKTİFSU Mühendislik Danışmanlık Analiz San. ve Tic. Ltd. Şirketinde mesai 

saatleri dışında ve hafta sonları olmak üzere, 20 Ekim 2018 ile 20 Ekim 2019 tarihleri arasında 1 (bir) 

yıllığına görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

   

   

   


