MAEÜ Yönetim Kurulu Kararları (Toplantı No 225)
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1-

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından 27-28-29 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılacak
olan Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliği Özel
Yetenek Sınavlarında görev alacak toplam 40 öğretim elemanına sınav süresince verilecek
yemeğin giderlerinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca karşılanmasına ilişkin teklif
kabul edildi.
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Üniversitemiz tarafından 10.05.2013 tarihinde ihalesi yapılan “İrtifak Hakkı Tesisi Yönetimi ile
Öğrenci Yurdu ve Sosyal Tesisleri Yaptırılması İşi” ile ilgili olarak, Burdur ili merkez ilçesi
Yakaköy köyü pafta no:10, parsel no: 1997, 1999 ve pafta no:14, parsel no: 1814, 2015,
2016, 2017 olan taşınmazların ABDULLAH ARICI-ARICI OTOMOTİV (T.C. Kimlik No:
36010160984) firmasına 19 yıl 6 ay süre ve yıllık 30.000,00 TL + KDV kira bedeli alınması;
İrtifak Hakkı kurulan Üniversite taşınmazı üzerinde yapılacak tesisin bizzat hak lehtarınca
işletilmesi halinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın %1 (yüzdebir)
oranında pay alınması; İrtifak Hakkı kurulan Üniversite taşınmazı üzerinde bulunan tesisin
tamamı veya bir kısmının hak lehtarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde; hak
lehtarından brüt kiranın %1 (yüzdebir) oranında, kira”cı/kiracılardan ise, tesisin
işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli
düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden %1 (yüzdebir) oranında ayrıca pay alınmak üzere;
İrtifak Hakkı (üst hakkı) verilebilmesi ve İrtifak Hakkı (üst hakkı) sözleşmesi ile tapuda işlem
yapmak üzere Üniversitemiz Hukuk Müşaviri Av. Özlem KÖSE’ye yetki verilmesine ilişkin
teklif kabul edildi.
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Yükseköğretim Kurumlarının mevcut bölüm ve programlarına öğrenci alımı tekliflerinin de
değerlendirilmesinde, YÖKSİS Veri Tabanında kayıtlı söz konusu bölüm/program alanlarında
asgari öğretim üyesi/öğretim elemanı şartı arandığı bildirilmiş; Yüksekokullarımızda öğretim
elemanı kadroları Müdürlük bünyesinde bulunduğundan, tüm dolu öğretim elemanı
kadrolarının YÖKSİS Veri Tabanında bölüm ve program bazında dağıtımının yapılması
ihtiyacı ortaya çıkmış olup, bu çalışmaya esas olmak üzere, Yüksekokullarımızdaki öğretim
elemanı kadrolarının YÖKSİS Veri Tabanında bölüm ve program bazında görülmesi
amacıyla kadro dağılımlarının yapılmasına ilişkin teklif kabul edildi.
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Üniversitemiz birimlerinin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla verilecek
akademik ilan için Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan ve teklifte belirtilen kadrolara
kullanma izni verilmesi ile teklif edilen kadroların ilgili birimlere aktarılmasına ilişkin teklif
kabul edildi.

