BURDUR 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 2009 yılı Kurum İdari Kurulu birinci toplantısında aşağıdaki kararları
almıştır. 27.10.2009
KURUM BİLGİLERİ :
1-Kurum Hizmet Kolu……: 02
2-Kurum Kodu……………: 07
3-Kurum Adı………………: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
4-Kurum Temsilcileri……: a)Prof.Dr.Mahiye ÖZÇELİK METİN (Rektör Yrd.)-Kurul Bşk.
b)Hüseyin GÖZ (Genel Sekreter)-Üye
c)Ferat GÖMÜK (Personel Daire Bşk.) Raportör
SENDİKA BİLGİLERİ :
1-Sendika Adı (En çok üyesi olan)….:Türk Eğitim-Sen Burdur Şb.
2-Sendika Kodu……………………..: 4606
3-Sendika Temsilcileri……………....: Yrd.Doç.Dr.Mustafa ŞEVİK
GÜNDEM :
1- Kurul Üyelerinin tanışması,
2- Öğretim elemanları ve idari personelin Üniversitemiz hizmetlerinden yararlandırılmaları,
3-Üniversitemiz birimlerinde görev yapan akademik ve idari personelin genel talep ve
beklentileri.
4-Üniversitemiz birimlerindeki alınan kararlara çalışanların ve öğrencilerin dahil edilmesi.
5- İdari personelin ücretlerden yararlandırılmaları,
6- Üniversitemiz ve Sendikalar arasındaki iletişim ve geleceğe dönük politikalar.
7- Dilek ve Temenniler.
GÜNDEM GEREĞİ YAPILAN GÖRÜŞME VE ALINAN KARARLAR
1- Kurul üyelerinin tanışması yapılarak, gündem maddeleri değerlendirildi,
2- Öğretim elemanlarının ve idari personelin Üniversite hizmetlerinden yararlandırılmaları hususu
açılarak tartışılmış olup, Üniversitece verilebilecek hizmetlerden azami derecede faydalandırıldıkları,
hizmet imkanları iyileştikçe bu doğrultuda iyileştirmelerin devamının sağlanacağına karar verildi.
3- Üniversitemiz birimlerinde görev yapan akademik ve idari personelin genel talep ve beklentileri
birim birim değerlendirilmiş olup,
a) Ders görevlendirmeleri değerlendirilerek; ders dağılımları yapılırken öncelikle Bölüm ve
Anabilim Dallarında mevcut öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, ihtiyaç olması halinde öğretim
elemanı dışında ders görevlendirilmesi yapılmaması, bu konuda da gerekli planlamanın Bölüm
Başkanlıkları ve Anabilim Dalı Başkanlıklarınca yapılmasına karar verildi,
b) Bölüm ve Anabilim Dallarında kadro dağılımları ve Öğretim elemanı istihdamında
ihtiyaçların belirlenmesi değerlendirilmiş olup, kadroların Rektörlük bünyesinden Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı’nın kararı doğrultusunda Üniversite Senato Kararı ile birimlere dağıtıldığı
belirtilerek, Öğretim elemanı istihdamının da birimlerin mevcut boş kadro durumuna göre talepleri
doğrultusunda planlanarak yapıldığı konusunda komisyon üyeleri bilgilendirilmiştir.
c) ÖSYM İl Sınav Merkezi Yöneticiliğince yapılan sınavlardaki görev dağılımları ile ilgili
Sendika temsilciliğince istenen taleplerin (Sınav yapılacak Üniversite bünyesindeki binalarda veya
dışarıdaki binalarda mümkünse akademik ve idari personelin tümüne görev verilebilmesi),
Üniversitemiz ÖSYM İl Sınav Merkezi Yöneticiliğine iletilmesine karar verildi.
d) Veteriner Fakültesinde görev yapan tüm personel ve öğrencilerinin yılda bir kuduz ve beş
yılda bir tetanos aşısı yaptırılması konusun ilgili idareye iletilmesine karar verildi.
e) Üniversitenin birimlerinde bölüm başkanlıkları ve kurul üyeliklerinin atanmaları
değerlendirilmiş olup, bu atamaların; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile “Üniversitelerde

Akademik Teşkilat Yönetmeliği” gereğince yapıldığı hususunda komisyon üyelerine bilgi verilmiştir.
f) Öğretim elemanlarının mekan problemleri değerlendirilmiş olup, Üniversitenin yeni
kurulması nedeniyle, kapalı alan ihtiyacının olduğundan, bu tür sıkıntıların önümüzdeki dönemlerde
aşılacağı kanaatine varılarak, bu tür ihtiyacı olan personelin ihtiyacının giderilmesi hususunda idareye
tavsiyede bulunulmasına karar verildi.
g) Eğitim Fakültesi bünyesindeki dersliklerin (Eğitim salonları) açık tutulması konusu
değerlendirilmiş olup, bu taleplerin ilgili idareye iletilmesine karar verildi.
ğ) Üniversite birimlerindeki bina içi güvenlik kameralarından duyulan rahatsızlık
değerlendirilmiş olup, mevzuata uygun olarak gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması amacıyla
düzenlendiği konusunda komisyon üyelerine bilgi verildi.
h) İdari personelin ikinci öğretimden yararlandırılması değerlendirilmiş olup, Rektörlük
personelinin ikinci öğretimde fiilen görev yaptığı, Rektörlük personelinin haricindeki birimlerde görev
yapan personelinde görev yapmak üzere ikinci öğretimde görevlendirilmesi hususunun idareye
iletilmesine karar verildi.
ı) Yemekhane hususu değerlendirilerek, masaların geniş tutulabilmesi ve lavaboların ayrılması
konusu tartışmaya açılmış olup, yeterli kapalı alanın olmadığı anlaşıldığından, kapalı alan ihtiyacının
giderilmesi halinde yeniden görüşülmesine karar verildi.
i) Birimlerin destek hizmetlerindeki ihtiyaçları değerlendirilerek ihtiyacı olan birimlere ilave
personel istihdamı konusunda planlama yapılmasına karar verildi.
j) Süleyman Demirel Üniversitesi ile protokol yapılarak sevk yapılmaksızın SDÜ Tıp
Fakültesi’nin sağlık hizmetlerinden yararlanılması konusu tartışmaya açılmış olup, Yürürlükte bulunan
mevcut yasalar doğrultusunda bu uygulamanın uygun olmadığı yönünde komisyon üyelerine bilgi
verildi.
k) Bundan sonraki çalışanların aylık ve ücretlerinden doğan banka promosyonlarının
tamamının çalışanlara dağıtılması talep edilmiş olup, konunun idareye iletilmesine karar verildi.
4-Üniversitemiz birimlerindeki alınan kararlara çalışanların ve öğrencilerin katılımı; Akademik
çalışmalar ve İdari çalışmalar ile öğrenci temsiline ilişkin yapılan çalışmalar hakkında
değerlendirmeler
yapılmış olup, azami katılımın sağlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca, bundan sonraki çalışmalarda da
konuya
uygun olarak temsilcilerin bulundurulması yönünde idareye tavsiyede bulunulmasına karar verildi.
5- İdari personelin ücretlerden yararlandırılmaları, konusu görüşülmüş olup, Üniversitemizin bu
konudaki olumlu politikası anlatılarak, hizmet esasına dayalı olarak tüm personelin faydalandırılması
yönünde uygulamaların sürdürülmesine karar verildi.
6- Üniversitemiz ve Sendikalar arasındaki iletişim ve geleceğe dönük politikalar; Sendikaların 4688
sayılı yasa gereği Üniversitemiz bünyesinde yer tahsisi talebi, İlan ve duyurularını sağlıklı yapabilmesi
amacıyla önceki alınan kararlar doğrultusunda birimlerin denetiminde ilan panoları bulundurulması
hususunda çalışmalar yapılmasına ayrıca, sendika üyelikleri hakkında çalışanların teşvik edilmesi ve
Sendikaların çalışmalarına destek verilmesine karar verildi.
7- Dilek ve Temenniler; Toplantının yapılmasından dolayı işveren temsilcilerine Sendika
Temsilcisince
teşekkür edilerek, Üniversitece yapılacak olan sosyal ve kültürel etkinliklerde, Sendikalarında
katılımının sağlanması ayrıca, Kurum İdari Kurulu raporunun Üniversite web sayfasında duyurulması
talep edilmiştir. Bunun üzerine işveren temsilcisi olarak, başka bir isteklerinin olup olmadığı sendika
temsilcisine soruldu. İsteklerinin olmadığı anlaşılınca teşekkür edilerek toplantı sonlandırıldı.
TOPLANTIYA KATILANLARIN İMZASI :
Kamu İşveren Temsilcileri S e n d i k a Temsilcileri
Adı ve Soyadı İmzası Adı ve Soyadı İmzası
Prof.Dr.Mahiye ÖZÇELİK METİN
Yrd.Doç.Dr.Mustafa ŞEVİK
Hüseyin GÖZ (Genel Sek.)
Ferat GÖMÜK (Raportör)

