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1- a-) "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 

Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin"  4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 

hükmü uyarınca ek-3’ de belirtilen tabloda yer alan akademik kadroların ilgili birimlere 

tahsislerinin düzenlenmiş haliyle uygunluğuna, 

b-) "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının 

Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" uyarınca asgari kadro sayısı olarak 

belirlenen kadrolar ile, söz konusu Yönetmeliğin 4 üncü Maddesinin 2 nci ve 4 üncü fıkrası 

uyarınca ek-1 ve ek-2’de belirtilen tabloda yer alan akademik kadroların ilgili birimlere 

tahsislerinin düzenlenmiş haliyle uygunluğuna ve konunun Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi. 

 

2- Üniversitemiz 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Yaz Okulu ücretleri ve bir dersin 

açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı ile ücret tablosunun ilgili birimden geldiği şekliyle 

kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 

3- Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğretim üyesi Prof. 

Dr. Atılgan ATILGAN 'ın 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 37 nci maddesi gereğince 

İzmir Kalkınma Ajansına sunulan bir proje için hazırlanacak olan fizibilite raporunun proje 

hedeflerine ve fizibilite raporu format içeriğine uygunluğunu sağlamaya yönelik olarak 

sunulacak teknik değerlendirmede danışmanlık hizmeti vermek üzere, onay tarihinden 

itibaren 30 (otuz) gün süresince mesai saatleri dışında ve hafta sonları ücretin Döner 

Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması koşuluyla, görevlendirilmesine oy birliği ile 

karar verildi. 
 

4- Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 

İsmail KARACA'nın 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 37 nci maddesi gereğince, 

Prochemica Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması talep 

edilen ''Turunçgillerde Faydalılara Karşı Yan Etki Denemeleri'' için Essensial ME (60 g71 

Portakal Yağı) isimli bitki koruma ürününün ilgili laboratuvar denemelerini yapmak üzere 

onay tarihinden itibaren 8 (sekiz) ay süresince mesai saatleri dışında ve hafta sonları ücretin 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması koşuluyla görevlendirilmesine oy birliği 

ile karar verildi. 
 

5- Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 

İsmail KARACA ve Doç. Dr. Ali Kemal BİRGÜCÜ'nün 2547 sayılı Yüksek Öğretim 

Kanununun 37 nci maddesi gereğince Protect Tarımsal Danışmanlık İç ve Dış  Ticaret 

Limited Şirketinin tarım ilacı (Pestisit) denemelerinin ruhsata ve dayanıklılık çalışmalarına 

esas, tarım alanlarında biyolojik etkinlik denemelerinin yapılması amacıyla onay itibaren 

01.10.2019 tarihine kadar mesai saatleri dışında ve hafta sonları her proje denemesi ve 

raporu başına (yaklaşık 100 adet proje)  ücretin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne 

aktarılması koşuluyla görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi. 
 

6- Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 

Erhan KOÇAK'ın, 

a-) ABG Enternasyonel Kimya San. ve Ltd. Şti. ve Agrobest Grup için ambarlanmış 

hububat ve mamüllerinde zarar yapan böceklere karşı insektisit/fumigant FOSTIR (%57 

Aluminiumphosphide)isimli bitki koruma ürününün ruhsatlandırılması kapsamında 



       T.C. 

       ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

       YÖNETİM KURULU KARARLARI 

       Toplantı Tarihi   : 27.06.2019 

       Toplantı Sayısı   : 30 

  

 

danışmanlık hizmeti vermek üzere onay tarihinden itibaren 40 (kırk) gün süresince mesai 

saatleri dışında ve hafta sonları alacağı ücretin, 

b-) Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İml. İhr. San. Tic. A.Ş. 'nde ruhsata esas olmak 

üzere hububat depolarında Buğday biti (Sitophilus granarius’ne karşı fugimant HALDUS 

(% 56 Aluminium phosphide) isimli bitki koruma ürününün kullanım konusunda 

yürütülecek biyolojik etkinlik ve kalıntı çalışmalarında danışmanlık hizmeti vermek üzere 

onay tarihinden itibaren 40 (kırk) gün süresince mesai saatleri dışında ve hafta sonları, 

alacağı ücretin, 

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne aktarılması koşuluyla, 2547 sayılı Yüksek 

Öğretim Kanununun 37 nci maddesi uyarınca görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 


