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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI

Tarih
Toplantı Sayısı

: 14 Haziran 2016
: 21

Karar:1

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesinin (a) bendi uyarınca,
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı bünyesinde “Disiplin ve Soruşturma Şube
Müdürlüğü” kurulması hakkında görüşüldü.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesinin (a) bendi uyarınca,
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı bünyesinde “Disiplin Şube Müdürlüğü”
kurulmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar:2

Üniversitemiz Devlet Konservatuvarında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve
sözleşmeli statüde görev yapan öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Galip Can ÇOKER,
Öğr.Gör.Oya ŞEN, Öğr.Gör.Z. Duygu ESEN ve Öğr.Gör. Mustafa ÇITAK’a 2016 Yılı
Haziran ayı teşvik ikramiyesi verilmesi hakkında görüşüldü.
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve Üniversitemiz Devlet Konservatuvarında
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 15. maddesi gereğince sözleşmeli
statüde görev yapan öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Galip Can ÇOKER, Öğr.Gör.Oya
ŞEN, Öğr.Gör.Z.Duygu ESEN ve Öğr.Gör.Mustafa ÇITAK’a “Devlet Sanatçıları ve
Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına Dair Esaslar”ın ilgili hükümleri
uyarınca 2016 Yılı Haziran ayı teşvik ikramiyesi verilmesinin uygun olduğuna ve gereği
için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar:3

Üniversitemiz öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 58.maddesinin (k)
bendi kapsamında gerçekleştireceği AR-GE projelerinin anılan madde kapsamında
değerlendirilmesi hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz öğretim elemanlarının 2547 sayılı Kanunun 58.maddesinin (k)
bendi kapsamında değerlendirilecek AR-GE Projelerine Üniversite Yönetim Kurulunun
izin kararı verip vermemesine esas olmak üzere; AR-GE Projesi başvurularının AR-GE
projesi olarak değerlendirip değerlendirilmeyeceğine ve anılan madde kapsamında
öğretim elemanlarına izin verilip verilmeyeceği hususunda Üniversite Yönetim Kuruluna
görüş bildirmek üzere tüm akademik birimlerden biri başkan olmak üzere 3 (üç) asıl ve 1
(bir) yedek üyenin belirlenmesine, bu komisyonun başvurular üzerindeki görüşlerini
değerlendirildikten sonra Üniversite Yönetim Kurulunca öğretim elemanlarına izin
verilip verilmeyeceğine yönelik karar alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar:4
Adana İli Yüreğir İlçesinde bulunan 6 ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığının
konuşlu olduğu Orgeneral İzzettin ÇALIŞLAR Kışlası içinde kalan ve mülkiyeti Rektörlüğümüze
ait 1124 ada 8 numaralı parselin 8.078 m² lik kısmı ile 1124 ada 12 numaralı parselin 14.279 m²
lik kısmının kışla sınırları içerisinde kaldığı ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Milli
Savunma Bakanlığına tahsisli 1125 ada 2 numaralı parselin 22.357 m² lik kısmının trampa
edilmesi hakkında görüşüldü.
Mülkiyeti Üniversitemize ait olup, 6 ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığının
konuşlu olduğu Orgeneral İzzettin ÇALIŞLAR kışlası içerisinde kalan 1124 ada 8 numaralı parsel
8.078 m²’lik taşınmaz ile 1124 ada 12 numaralı parsel 14.279 m²’lik taşınmaz olmak üzere
toplam 22.357 m²’lik taşınmaz (ekli uydu haritası sarı renkli alan) ile mülkiyeti Maliye
Hazinesine ait olup, Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 1125 ada 2 numaralı parsel 22.357 m²’lik
(ekli uydu haritası kırmızı renkli alan) taşınmazın Maliye Hazinesi ile karşılıklı trampa
edilmesinin; tapu devrine ilişkin trampa işlemleri ile trampa esnasında söz konusu taşınmazlara
ilişkin ifraz ve imar planı işlemlerinin Üniversitemiz koordinatörlüğünde Milli Savunma
Bakanlığı tarafından yapılması koşulu ile uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

