
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ  

KURU M İDARİ KURUL TUTANAĞI  

 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun Kurul İdari 

Kurulları, Yüksek İdari Kurul Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun teşkili ile 

Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6.maddesi hükümleri gereğince Afyon 

Kocatepe Üniversitesi ve Yetkili Sendika Eğitim Bir Sen Sendikası tarafından oluşturulan 

Kurum İdari Kurulu 2021 yılı toplantısı Rektörlük toplantı salonunda 01/11/2021 tarihinde 

saat 10:00’da toplanmıştır. Kurul Başkanlığına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp 

ÖZDEMİR, Kurum İdari Kurul üyeleri; Dr. Öğretim Üyesi İbrahim YAVUZ, Genel Sekreter 

İhsan CERAN, Strateji Daire Başkanı Ahmet ERKAN, Kurul Başkan Vekilliğine Vehbi 

GÜLSEREN, Raportör olarak Kurum İdari Kurul Üyeleri arasından Personel Daire Başkanı 

Ömer Yavuz KARAGÖZ seçilmiştir. 

 

Kurul toplantısında mutabakat altına alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

1. Dışarıdan yemek siparişlerinde kişinin şahsına teslimi imkanlarının sağlanması (kargo 

hizmetleri gibi),  

 

Üniversitemiz içine paket servis hizmetlerinin kapıda teslim alınması veya kuryenin bina 

içerisine girip girmemesi konusunda gerekçeler hazırlanarak üniversite yönetim kurulunda 

görüşülmek üzere gerekli çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. 

 

2. Üniversitemizde Görevde Yükselme Sınavlarının yapılmasına devam edilmesi, Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının yapılması ve kadro sayısının yüksek tutulması, 

Düzenli aralıklarda sürekli yapılması ve kişilerin keyfiyetine bırakılmaması için görevde 

yükselme ve unvan değişikliği yönergesinin hazırlanması, 

 

Kamu yararı ve çalışanların aidiyet duygusu göz önünde bulundurularak, Üniversitemizin 

ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce belirlenen kadrolar için sınav hazırlıklarının 

devam ettiği anlaşılmıştır. 

 

3. Fakülte sekreterliği, Yüksekokul Sekreterliği, Şube Müdürlüğü gibi kadrolarında görevde 

yükselme sınavına tabi olması veya en azından şeflik sınavını kazananlar arasından bu 

görevlere atanması, 

 

Şube müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sınavına tabi olduğu diğer kadrolar için ise 

şeflik kadrolarında olanlar dikkate alınarak atanabileceği hususunda değerlendirme yapılacağı 

karara bağlanmıştır. 

 

4. Personellerin ve öğrencilerin kampüse ulaşımlarında belediye ve minibüs başkanlıkları ile 

görüşülerek yerleşke içine araçların girmesi sağlanabilir. Ayrıca yerleşke içi ulaşımda 

görüşmeler yapılarak yerleşke içi ücretsiz taşıma bu birimler tarafından sağlanabilir. Böylece 

hem şoför hemde otobüs ve yakıt tasarrufu sağlanabilir.  

 

Öğrenci ve öğretim üyeleri arasında anket vb. çalışmalar yapılarak gerekli düzenlemeler 

doğrultusunda üniversite yönetim kuruluna sunulup değerlendirme yapılacağı karara 

bağlanmıştır. 

 

 

 

 

 



5. Araştırma görevlisi, Dr. Ögr. Üyesi, Doçent ve Profesör kadrosu öğretim üyelerinin kadro 

taleplerinin YÖK'ten talep edilmesinin görüşülmesi,  

 

Rektörlüğümüzce bu hususta çalışmaların sürekli yürütüldüğü norm kadrolar ve akademik 

birimlerimizin ihtiyaçları dahilinde kadro ilanlarına çıkıldığı anlaşılmış ve bu şekilde devam 

edeceği hususunda karara bağlanmıştır. 

 

6. Sendikamız 50-D maddesi için gerekli girişimlerde bulunmuş olup aynı konuyu 

Mevzuatlar çerçevesinde gerekli değişimin üniversitemiz yetkisinde olmamasına rağmen 50-

D maddesine göre istihdam edilen araştırma görevlilerinin kadro problemlerinin üniversitemiz 

yönetimi tarafından yetkili birimlere iletilmesi, 

 

50-D maddesi uyarınca kadroda bulunan araştırma görevlileri için gerekli mevzuatlar 

çerçevesinde sıkıntılarının dikkate alınarak, üniversitelerde veya farklı kurumlarda 

istihdamları konusunda değerlendirilebileceği gibi konuların üniversite yönetim kurulumuz 

tarafından üst kurumlara iletileceği şeklinde karara bağlanmıştır. 

 

7. Kampüs alanı içerisinde bulunan başıboş hayvanların kontrol altına alınması,  

 

Rektörlüğümüzce gerekli çalışmaların yapıldığı, Afyonkarahisar Belediyesi ile de ortak 

çalışmaların devam etmesi gerektiği kararı alınmıştır.  

 

8. 2020 yılı KİK toplantısında belirlenen ödül sisteminin uygulanmasına yönelik çalışmaların 

yapılmasına devam edilmesi,  

 

Rektörlüğümüzce konuyla ilgili bir ödül komisyon birimi kurulmuş ve yönerge hazırlanmıştır. 

Bu çerçevede önümüzdeki yıllarda da devam edeceği hususunda karara bağlanmıştır. 

 

9. Üniversitemiz web sayfasında yetkili sendikanın faaliyetlerinin, duyurulanın 

görülebilirliğinin artırılması için üniversitemiz sitesi üzerinde yetkili sendikaya ait link vb 

sistemin yapılması; (Böylece Kurum İdare Kurulu'nun kararları, sendika yapılacak duyurular 

vb. durumlar burada paylaşılarak personele duyurulması) 

 

Üniversitemiz ana sayfanın altında bulunan alt sayfalarda  (personel daire başkanlığı, strateji 

daire başkanlığı vb.) kurum bilgi işlem daire başkanlığı ile görüşülüp uygun kısmın tespit 

edilerek link eklenmesi değerlendirilecektir.  

 

10. 2020 KİK kararı gereğince alınan psikolog hizmetinin yanında Üniversitemiz mediko-

sosyal biriminde Kurum Doktoru, Diş Hekimi gibi hizmetlerinde ilave edilmesi, 

 

Afyon Sağlık Bilimleri Fakültesi ile iletişime geçilerek kurum doktoru ve diş hekimi 

konularında protokol hazırlanıp destek alınabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması 

hususunda karara bağlanmıştır. 

 

11. Mesai ve hafta sonu çalışan personelin (Kütüphane, Bakım Onarım, Şoför gibi) Mesai 

ücreti, İkinci öğretim ücreti veya izin haklarının (8 saate bir gün) verilmesi, 

 

İzin hakları konusunda imkanlar çerçevesinde maksimum uygulamaya geçilmesi, şoför 

sayısının arttırılması hususunda girişimlerde bulunulması hususunda karara bağlanmıştır. 

 

 

 

 



12. Mesai dışı Laboratuar çalışmalarında görevlendirilen Araştırma Görevlileri için ikinci 

öğretim ücretlerinin ödenmesi,   

 

Araştırma Görevlileri için ikinci öğretim ücreti konusunda kanunen uygun olmadığı kararına 

varılmıştır. 

 

13. Mesaiye kalan personel ve yanlarında çalışan kısmi zamanlı öğrencilerin yemek 

ihtiyaçları kurumumuz tarafından giderilmesi (sosyal tesis veya yemekhane üzerinden 

yapılabilir),  

Kütüphane ve şöför olarak mesaiye kalan personelin akşam yemekleri için 4 kişilik burs veya 

yemek ücretinin kurum tarafından (Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı vb.) karşılanması 

doğrultusunda konunun değerlendirilebileceği kararlaştırılmıştır. 

 

14. Emekli olan personelin kuruma yapmış olduğu hizmetlerden dolayı onore edilmesi 

bundan önceki K.İ.K toplantısında görüşülmüş, fakat konu ile ilgili bir gelişme 

kaydedilmemiştir, 

 

Vefat eden personelin aileleri rektörlük tarafından aidiyet duyguları için ödüllendirilmesi, 

Emekli olan personelin çalıştığı birim yönetimi tarafından verileceği ödül yönergesinde 

belirtilmiş olup bu hususun birimlere tekrar hatırlatılması şeklinde karara varılmıştır. 

 

15. Yemekhane rezervasyon işlemleri üniversitemiz web sayfası üzerinden yapılabilmesi için 

gerekli alt yapının hazırlanması, 

 

Yemekhane rezervasyon işlemi “https://sanalpos.aku.edu.tr” adresinden online olarak 

başlanıldığı ve bu hizmete herhangi bir problem olmaması durumunda devam edileceği 

şeklinde karara varılmıştır.  

 

 

İşbu tutanak toplam 3 sahifeden ibaret olup imza altına alınmıştır.                          01/11/2021 

 
 

Kurul Başkanı 

Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR  

Rektör Yardımcısı 

 

 

      Kurul Başkan Vekili                         Üye  
       Vehbi GÜLSEREN       İhsan CERAN 

       Sendika Temsilcisi       Genel Sekreter  

 

 

 

                 Üye                         Üye 
Dr.Öğr. Üyesi İbrahim YAVUZ        Ömer Yavuz KARAGÖZ 

        Sendika Temsilcisi             Personel Dairesi Bşk. 

 

 

 

                          Üye 
                  Ahmet ERKAN  

       Strateji Glş.Dai.Bşk 

 


