AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNCE OLUŞTURULAN KURUM İDARİ KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI (NİSAN-2010)

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Kurul İdari Kurulları, Yüksek
İdari Kurul Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun teşkili ile Çalışma Usul ve
Esaslarına ilişkin yönetmeliğin 6.maddesi hükümleri gereğince Afyon Kocatepe Üniversitesi
ve Yetkili Sendika Türk Eğitim-Sen Sendikası tarafından oluşturulan Kurum İdari Kurulu
2010-1. toplantısı Rektörlük toplantı salonunda 26.04.2010 tarihinde saat: 15:00’da
toplanmıştır. Kurul Başkanlığına en üst amir olarak toplantıya katılan Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Belkıs ÖZKARA, Kurul Başkan Vekilliğine sendika temsilcilerinden Doç.Dr.Turan
CİVELEK, Raportör olarak, Kurum İdari Kurulu üyeleri arasından İhsan CERAN
seçilmişlerdir.
Kurul toplantısında mutabakat altına alınan kararlar aşağıya çıkarılmıştır.

2009 YILI KURUM İDARİ KURUL TOPLANTISINDA TESBİT EDİLEN SORUNLARA
İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE ALINAN KARARLAR:
1. Sendika temsilcisi odası yönündeki ihtiyacın ivedilikle çözülmesi hususunda
mutabakata varılmıştır.
2. BAP projelerinin desteklenmesi ile ilgili imkanların araştırılması ve döner
sermaye gelirlerinden alınan desteğin artırılması konusunda çalışma yapılması,
ayrıca BAP projesi veren araştırmacıların projelerinde kullanacakları bütçeleri,
projenin kabulü esnasında savunabilmelerine imkan tanınması hususunda
mutabakata varılmıştır.
3. Bilimsel faaliyetlerin, projelerin ve yurtdışı kongre katılımlarının desteklenmesi
ile ilgili olarak, bütçe dışı kaynaklardan yapılan desteklemelerin yasal
düzenlemeler sonucu yapılamaması nedeniyle yeni kaynaklar aranması ve bu
suretle desteklerin devamının sağlanması hususunda mutabakata varılmıştır.
4. Araştırma görevlilerine bilgisayar, yazıcı ve sarf malzemelerine ilişkin desteğin
Üniversite bütçesinden imkanlar dahilinde sağlanması hususunda mutabakata
varılmıştır. Rektörlükçe bu konuda çalışmalar yapıldığı anlaşılmıştır.
5. İlçelerde görevlendirilen öğretim elemanlarına, görev yerlerine gidiş gelişlerinde
kolaylık sağlanması amacıyla, yerel mahalli idare yönetimleriyle görüşülerek
ücretsiz ulaşım desteğinin istenilmesi, ilçelerdeki yüksekokullara öğretim elemanı
alınması suretiyle sorunun kalıcı olarak çözülmesi hususu değerlendirilmiştir.
6. Personel yemeklerinin kalite kontrolünün yapılması ve yemeklerin iyileştirilmesi
ile ilgili özellikle Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile görüşülerek, yemek
kalite ve kontrollerinin günlük olarak yapılması, yemeklerin iyileştirilmesi
hususunda mutabakata varılmıştır. Yemeklerde bir iyileştirme yapıldığı ve
herhangi bir şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır.
7. Öğretim Üyesi ve personel kimliklerinin yenilenmesi amacıyla yeni bir cihaz
alındığı ve bu konunun en kısa sürede çözümleneceği anlaşılmıştır.
8. Çalışanlardan yükseköğrenime devam edenlerin okulunun bulunduğu yerde hizmet
verebilmesi hususunda becayiş usulünün işletilmesi kararına varılmıştır. Bu
konuda idareye herhangi bir başvurunun olmadığı anlaşılmıştır.

9. Çalışanların önemli günlerinin hatırlanmasının, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
tarafından yapılacak bir bilgisayar programı ile İntranet aracılığıyla sağlanması
hususu benimsenmiştir.
10. Üniversite kütüphane sisteminde elektronik kart sistemine geçilmesi ve bu surette
personel ihtiyacı gerektirmeksizin kütüphanenin daha geniş zamanlı kullanımının
sağlanması hususu benimsenmiştir.
11. Disiplin olaylarında Sendika temsilcisine haber verilmesi öngörüldü. Bu konuda
herhangi bir disiplin konusu uygulanmadığı anlaşıldı.
KURUM İDARİ KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR
Yukarıda belirtilen kararların uygulanmasına ilaveten aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Ali Çetinkaya Kampusünde özellikle bayan personel için bir kreş yapılması
konusunda imkanların araştırılması ve mümkün olması halinde gerekli
çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.
2. Üniversitemiz Hastanesinde görevli personelin mesai saatlerinin bir standarda
bağlanması konusunda, özellikle yeni hizmet alımı ihalelerinde çalışma saatlerinin
başlangıcının mümkün olması halinde sabah saat 08.00 olarak düzenlenmesi,
mesaiden çıkan personel için dönüş servislerinin imkanlar ölçüsünde karşılanması
için çalışma yapılması kararlaştırıldı.
3. Akademik kadroların tahsisi konusunda çalışmaların hızlandırılması amacıyla
yetkili üst makamlar nezdinde girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.
4. Tez projelerinde yapılan değerlendirmeler sonucu, bütçe kısıntılarının en az oranda
gerçekleştirilmesinin
sağlanması, araştırma görevlilerine bütçe imkanları
dahilinde proje sunma hakkı tanınması konularında Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü tarafından gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.
5. Personele verilen öğle yemeği için tahsil edilen yemek ücretlerinin belirlenmesi
aşamasında araştırma görevlileri için diğer memur personele uygulanan miktarların
mevzuatın öngörmesi halinde uygulanması konusu benimsendi.
6. Memurların bulunduğu kadroların ve çalıştığı birimlerin farklı olması halinde
Temmuz ayında yapılacak düzenlemelerde bu hususun dikkate alınarak imkan
dahilinde bulunduğu birimde kadrolu olarak çalışmasının sağlanması benimsendi.
7. Kütüphanede bulunan veri tabanlarının daha geniş kapsamlı olabilmesi için bütçe
imkanları dahilinde çalışmalar yapılması amacıyla konunun ilgili birime
bildirilmesi kararlaştırıldı.
8. Personele Ramazan ayında imkanlar dahilinde iaşe yardımı yapılabilmesi
hususunda çalışma yapılması benimsendi.
9. Üniversitede görevli personeli bilgilendirme ve ilanla ilgili bireysel duyurularını
yapabileceği bir İntranet ortamı sağlanması hususunda gerekli araştırmaların
yapılması amacıyla konunun ilgili birime bildirilmesi kararlaştırıldı.
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