
KOMİSYON KARARI

2021 yılı Islahçı Hakkı Komisyonu toplantısı 25.02.2022 tarihi itibariyle Ana Bina Küçük Toplantı Salonunda
10.00’da komisyon üyelerinin tamamının katılımı ile toplanmıştır.

1. 26.08.2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/11 Nolu ve COVID-19 Kapsamında
Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca esnek / uzaktan
çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanların Çizelge 1 ve Çizelge 2
puantajlarında esnek / uzaktan çalıştığı ve idari izinli sayıldığı dönemler de çalışmış gibi
değerlendirilmesine,

2. Ek 1’de yer alan 16.09.2021 tarih ve 266950 sayılı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Çizelge 2’de
yer alacak personelin çeşidin tescil tarihi dikkate alınarak yer alması” görüşü doğrultusunda Çeşitler
bazında hazırlanacak Çizelge 2’lerin gözden geçirilmesine,

4. 2020 Yılı Islahçı Hakkı puantaj tablolarına Turgay ŞANAL’ın itirazı üzerine Genel Müdürlüğümüzün Ek-
2’de yer alan 06/08/2021 tarih ve E-43368836-050.06-2244353 sayılı yazısı ile gönderilen Islahçı Hakları
İtiraz Komisyonu kararı doğrultusunda, Turgay ŞANAL’ın itirazı haklı bulunarak Asil, Anka-06, Cacabey ve
Misket çeşitlerine ismi eklenmiş olup, bu kararı emsal sayarak 2021 yılı Islahçı Hakkı Puantaj cetvelleri
hazırlanırken Turgay ŞANAL ile aynı durumda bulunan araştırıcıların tespit edilerek söz konusu çeşitlere
isimlerinin eklenmesine,

5. Puantaj tablolarının yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanarak ikinci toplantıda gözden
geçirilmesine,

6. İkinci tolantının 03/03/2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
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KOMİSYON KARARI

2021 yılı Islahçı Hakkı Komisyonu II. toplantısı 14.03.2022 tarihi itibariyle Ana Bina Küçük Toplantı
Salonunda 11.00’de komisyon üyelerinin tamamının katılımı ile toplanmıştır.

1. Çizelge 1 ve 2 puantaj tabloları gözden geçirilmiştir.
2. 2020 Yılı Islahçı Hakkı puantaj tablolarına Turgay ŞANAL’ın itirazı üzerine Genel Müdürlüğümüzün Ek-

2’de yer alan 06/08/2021 tarih ve E-43368836-050.06-2244353 sayılı yazısı ile gönderilen Islahçı Hakları
İtiraz Komisyonu kararı doğrultusunda, Turgay ŞANAL’ın itirazı haklı bulunarak Asil, Anka-06, Cacabey ve
Misket çeşitlerine ismi eklenmiş olup, bu kararı emsal sayarak 2021 yılı Islahçı Hakkı Puantaj cetvelleri
hazırlanırken Turgay ŞANAL ile aynı durumda bulunan araştırıcıların tespit edilerek söz konusu çeşitlere
eklenmiştir,

3. 16.09.2021 tarih ve 266950 sayılı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Çizelge 2’de yer alacak
personelin çeşidin tescil tarihi dikkate alınarak yer alması” görüşü doğrultusunda ve yönergenin 6.
Maddesi b bendinde “Islaha yardımcı olan personel kamu kurumlarında çalıştığı sürece; ancak başka bir
kamu kurumuna atanması/geçmesi durumunda bu maddeden yararlanabilmesi için çeşidin geliştirildiği
araştırma kuruluşunda en az 5 yıl süre ile çalışması, çeşidin geliştirildiği proje süresince ise, en az 2 yıl
süre ile ilgili projede görev yapmış olması ve bu süreçte isimlerini proje raporlarında yazılı olma şartı
aranır. Müdür ve koordinatörlerde, ilgili projenin yürütüldüğü süreçte ilgili araştırma kuruluşunda en az
iki yıl süre ile çalışmış olma şartı aranır, ancak isimlerinin projede yazılı olma şartı aranmaz.” ve
yönergenin Çizelge 2 açıklama kısmında yer alan ibarelerden (*) açıklaması : “Kalite, bitki sağlığı,
biyoteknoloji, fizyoloji proje lideri ve çalışanı için projede çalıştığı süre, kalite analizi, hastalık testi vb.
çeşidin tescile verildiği yıla kadar çeşitle ilgili çalıştığı yıl sayısı dikkate alınacak.” doğrultusunda tablolara
eklemeler yapılmış ve proje çalışma süreleri düzenlenmiştir.

4. Puantaj tablolarının imza altına alınarak Enstitü ilan panosunda ve web sitesinde duyurulmasına karar
verilmiştir.
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