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Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının, 

Mülkiyeti hazineye ait Üniversitemize tahsisli Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi (eski 33 ada, 74 parsel) 

yeni 33 Ada, 85 Nolu parselde kayıtlı 1.271.672,53 m² yüzölçümlü taşınmazdan 13.797,00 m²'lik ekli 

krokide belirtilen alanın Aşkale Çimento Sanayi tarafından hazır beton santrali kullanmak üzere 120 ay 

kiralanmasına ilişkin, 25.06.2020 tarih ve E.2000155591 sayılı yazısının gündeme alınması teklif edildi 

ve gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. 

 

Karar 214-) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının, Mülkiyeti hazineye ait Üniversitemize tahsisli 

Yakutiye İlçesi Çiftlik Mahallesinde kayıtlı 11266 ada, 6 parsel noda kayıtlı taşınmazın Erzurum 

Büyükşehir Belediyesi adına devri hakkında Üniversitemiz Yönetim Kurulunda alınan 06.05.2020 tarih 

ve 12/113 sayılı kararın tekrir-i müzakere yapılarak yeniden görüşülmesine ilişkin teklifi okundu. 

Yapılan görüşmelerden sonra; Üniversitemiz adına tahsisli olan söz konusu taşınmazın tahsisisin 

kaldırılmasının kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 215-) Yayınevi Koordinatörlüğünün, Yayınevi Yürütme Kurulunun 19.06.2020 gün ve 2 sayılı 

oturumunda alınan 5-6-7 nolu kararlarına ilişkin, 19.06.2020 tarih ve E.2000149601 sayılı yazısı okundu. 

Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği ile, 

 

Karar 216-) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının, Mülkiyeti hazineye ait Üniversitemize tahsisli 

Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi (eski 33 ada, 74 parsel) yeni 33 Ada, 85 Nolu parselde kayıtlı 

1.271.672,53 m² yüzölçümlü taşınmazdan 13.797,00 m²'lik ekli krokide belirtilen alanın Aşkale Çimento 

Sanayi tarafından hazır beton santrali kullanmak üzere 120 ay kiralanmasına ilişkin, 25.06.2020 tarih ve 

E.2000155591 sayılı yazısı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; söz konusu krokide belirtilen 

alanın, “Kira süresi bitiminde Üniversitemize yeniden devri kaydıyla” hazır beton santrali yapılmak 

üzere Aşkale Çimento Sanayi tarafından 48 (kırksekiz) ay süre ile kiralanmasının kabulüne oy birliği 

ile, 

 

Karar 217-) Turizm Fakültesi Dekanlığının, Fakülte Döner Sermaye İşletmesinin gelir getirici 

faaliyetlerine fiili katkısı bulunması dolayısıyla Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Gökalp Nuri SELÇUK'a 

ek ödeme matrahının % 200’ü oranında ek ödeme (performans ödemesi) yapılmasına ilişkin, 26.06.2020 

tarih ve E.2000158586 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra teklifin kabulüne oy birliği 

ile, 

 

Karar 218-) Personel Daire Başkanlığının, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08.05.2020 tarih ve 

E.30141 sayılı yazısında belirtilen Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.05.2020 tarihli toplantısında 

alınan karar doğrultusunda kapatılan programlardaki öğretim elemanlarının kadrolarının kamu yararı 

gözetilerek alanlarına uygun programlara aktarılması hakkında Üniversitemiz Yönetim Kurulunda alınan 

19.06.2020 tarih ve 21/213 sayılı kararın tekrir-i müzakere yapılarak yeniden görüşülmesine ilişkin 

teklifi okundu. Yapılan görüşmelerden sonra; 

 

Üniversitemiz İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı, Pazarlama ve İşletme Yönetimi programlarında bulunan öğretim elemanlarının, kamu yararı 

gözetilerek ilgili bölüm ve anabilim dalı belirlenerek kadroları ile birlikte ekteki şekliyle aktarılmalarının 

kabulüne oy birliği ile, 

 

 

karar verildi. 


