
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI 

TUTANAĞIDIR 

 

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 22. ve 41. maddesi ve bu Kanuna dayalı 

olarak çıkarılan Kurum İdari Kurulları Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin  3. 4. 

ve 5. maddeleri gereği oluşturulan 2017 yılı Kurum İdari Kurulu ikinci toplantısında aşağıdaki 

kararları almıştır. 25.10.2017 

 

KURUM BİLGİLERİ  :  

1-Kurum Hizmet Kolu……: 02 

2-Kurum Kodu……………: 07 

3-Kurum Adı………………: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

4-Kurum Temsilcileri……: a)Prof.Dr.Mehmet KARACA (Rektör Yrd.)-Kurul Başkanı 

           b) Ali Nihat GÜNDÜZALP (Genel Sekreter ) -Üye 

           c) Ferat GÖMÜK (Pers.Daire Başkanı)            -Üye      

 

 

SENDİKA BİLGİLERİ : 

1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)….:Türk Eğitim-Sen  Burdur Şb. 

2-Sendika Kodu……………………..: 4606 

3-Sendika Temsilcileri……………....: Orhan AKIN  -Kurul Başkan Vekili 

                                                               Yrd.Doç.Dr.Barbaros Serdar ERDOĞAN -Üye  

                                                               Mehmet YÜZBAŞIOĞLU  -Üye  (Raportör)  

       

 

 

                                            

GÜNDEM: 

 

1. 2017 Nisan ayı Kurum İdari Kurul Toplantısında alınan kararların kısaca değerlendirilmesi. 

2. İstiklal Yerleşkesinde ki Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Rektörlük önüne halk otobüsleri durağı 

konulması hususunun görüşülmesi, 

3. İstiklal Yerleşkesinde ki Camii inşaatının tamamlanması, 

4. Akademik personele proje desteğinin verilmesine devam edilmesi, 

5. Üniversitemizin birimlerindeki idari personelin görev tanımlarının yapılması ve tebliğ 

edilmesi, 

6. İdari personel ile yılda en az iki kez toplantı yapılması ve bilgi alışverişinde bulunulması, 

şikayet ve isteklerinin dinlenmesi, 

7. Akademik ve idari personelin moral ve motivasyonunu artırmak ve personeller arası 

kaynaşmayı sağlamak için sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi, (Yemek ,piknik, çay gibi) 

8. AÖF ve ÖSYM sınavlarında daha önceden de gündeme gelen idari personel 

görevlendirmelerinde havuz oluşturulması ve eşit dağılım yapılması, 

9. Kurum içinde yöneticilik kadrolarına atama yapılırken kıdem, ehliyet ve liyakat esasları 

dikkate alınarak kurum içindeki personellerden atama yapılması, 

10. Üniversitemizin taşınır malzeme açısından kalabalık olan birimlerine barkod cihazı temin 

edilmesi, 

11. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yapılması, 

12. Üniversitemiz ve sendikalar arasındaki iletişim ve geleceğe dönük politikalar, 

13. Dilek ve Temenniler. 

  

 

 

 

 

 

 



GÜNDEM GEREĞİ YAPILAN GÖRÜŞME VE ALINAN KARARLAR 
 

1. Raportör olarak sendika temsilcisi Mehmet YÜZBAŞIOĞLU görevlendirilmiştir. 

2. 2017 Nisan ayı KİK kararları değerlendirildi. Alınan kararların büyük çoğunluğunun 

gerçekleştiği görülmüştür, 
3. İstiklal Yerleşkesinde ki Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Rektörlük önüne halk otobüsleri durağı 

konulması konusu görüşüldü; Görüşmede problemin giderilmesi için durak yapılmaksızın 

Halk otobüslerinin personeli istediği yerde indirmesi için Halk Otobüsleri Kooperatif 

yönetimiyle görüşüleceği ifade edildi. 

4. İstiklal Yerleşkesindeki Camii inşaatının tamamlanması hususu görüşüldü: Yapılan görüşmede 

kampüs içindeki cami inşaatının tamamlanması çalışmaları devam etmekte olduğu ve 

tamamlanma aşamasına yaklaşıldığı ifade edilmiştir, 

5. Akademik personele proje desteğinin verilmesine devam edilmesi konusu görüşüldü; 

Görüşmede Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından desteklenen Bölgesel  Kalkınma 

kapsamında hayvancılık ile ilgili projeler Yükseköğretim  Kurulu Başkanlığı ve Kalkınma 

Bakanlığı destekli olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda önerilecek projelerin öncelikli 

olarak değerlendirileceği ifade edildi. 

6. Üniversitemizin birimlerindeki idari personelin görev tanımlarının yapılması ve tebliğ 

edilmesi konusu görüşüldü; Yapılan görüşmede idari personelin birimler bazında görev 

tanımlarının yapıldığı ve kişilere tebliğ edildiği bunlarında birimlerde dosyalandığı 

görülmüştür, 

7. İdari personel ile yılda en az iki kez toplantı yapılması ve bilgi alışverişinde bulunulması, 

şikayet ve isteklerinin dinlenmesi konuları görüşüldü; Görüşmede konuyla ilgili çalışmaların 

yapılacağı ifade edildi. 

8. Akademik ve idari personelin moral ve motivasyonunu artırmak ve personeller arası 

kaynaşmayı sağlamak için sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi, (Yemek ,piknik, çay gibi) 

konular görüşüldü; Yapılan görüşmede, Üniversitemiz yapmış olduğu bu tür faaliyetlere 

akademik ve idari personellerin davet edildiği ifade edildi.  

9. AÖF ve ÖSYM sınavlarında daha önceden de gündeme gelen idari personel 

görevlendirmelerinde havuz oluşturulması ve eşit dağılım yapılması konusu görüşüldü; 

Görüşmede gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edildi, 

10. Kurum içinde yöneticilik kadrolarına atama yapılırken kıdem, ehliyet ve liyakat esasları 

dikkate alınarak kurum içindeki personellerden atama yapılması konusu görüşüldü; 

Görüşmede kurumun ihtiyaçları doğrultusunda, değerlendirilmelerin yapılarak atama 

işlemlerinin yapıldığı ifade edildi, 

11. Üniversitemizin taşınır malzeme açısından kalabalık olan birimlerine barkod cihazı temin 

edilmesi konusu görüşüldü; Görüşmede Üniversitemizde 4 adet barkod cihazının bulunduğu 

ihtiyacı olan birimlerin talebi olması halinde barkod cihazı tahsis edilerek taleplerin 

karşılanacağı ifade edildi, 

12. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yapılması konusu görüşüldü; Görüşmede 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, 

önümüzdeki günlerde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edileceği ifade edildi, 

13. Üniversitemiz ve sendikalar arasındaki iletişim ve geleceğe yönelik politikalar üzerinde görüş 

alışverişinde bulunulmuş ve idari personellere yönelik hizmet içi eğitimlerin yapılması 

yönünde fikir birliğine varılmıştır. 
14. Sendika ve Üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde temennilerde 

bulunulmuştur. 
  

 

 

 

 

 


