
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İDARİ KURULU 

2019 YILI NİSAN DÖNEMİ KARAR TUTANAĞI 

 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Toplu Sözleşme 

Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli 

Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin 

Yönetmeliğin 14’üncü maddesi gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu 16/05/2019 tarihinde 

saat:10:00’da toplanmış ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanmıştır. 

Talep 1   : Mimar Sinan yerleşkesinde bulunan binaların her hangi birinde zemin 

katlardan sendika temsilciliği için yer tahsis edilmesi ve gerekli donanımın sağlanması,  ayrıca 

personel yoğunluğunun olduğu binalarda uygun görülecek bir yere sendika panolarının 

konulması. 

Değerlendirme  : Sendika temsilciliği için yer tahsis edilmesi ve gerekli donanımın 

sağlanması ile uygun görülecek yerlere sendika panolarının konulmasına, 

 

Talep 2   : Personelin işe geliş ve gidişlerini sağlayan servis hizmetinin olması 

Üniversitemiz personelinin tek avantajıdır. Çeşitli sebeplerle kesintiye uğrayabileceği konusu 

bile personeli tedirgin etmektedir. Kuruluşundan bugüne kesintisiz devamı sağlandığı için 

teşekkürlerimizi sunarız. Servis hizmeti konusunda her hangi bir aksaklığın olmaması için riskler 

öngörülerek gerekli tedbirlerin şimdiden alınması.  

Değerlendirme : Servis hizmetinin aksaması halinde yaz döneminden sonra ödenek 

durumunun gözden geçirilerek servis hizmetinin yeniden aktif hale gelmesi için İdari ve Mali 

İşler Daire Başkanlığı ile görüşülmesine, 

 

Talep 3   : Akademik kadrolara (Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör vb.) 

yükseltilmelerin “BTÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi” kapsamında 

kriterleri sağlayan kurum içi personele öncelik verilerek geciktirilmeden Akademik Kadro 

İlanlarına çıkılması. 

Değerlendirme  : Talebin uygulanmasında Rektörlük Makamına tavsiyede bulunulmasına,   

 

Talep 4  : Akademik kadrolarda bilhassa öğretim görevlisi kadrosuna atanan 

personelin atandığı kadro derecesi Kazanılmış Hak Aylık derecesinden geride kaldığı bu sebeple 

yeşil pasaport hakkından faydalanamadıkları dile getirilmektedir. Akademik personelin yurtdışı 

akademik faaliyetlerinin her zaman olabileceğinden mahrumiyet yaşamamaları için kadro 

değişikliğinin geciktirilmeden yapılması. 

Değerlendirme  : Talebin uygun olduğuna Personel Daire Başkanlığı ile görüşülerek 

değerlendirilmesine, 
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Talep 5   : 50/d araştırma görevlisi kadroları için performans kriteri belirlenmesi ve 

yayınlanması, kriterleri sağlayan araştırma görevlilerinden doktora eğitimlerini tamamlayanların 

33/a araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya öğretim üyesi kadrolarına atamalarının 

yapılması. 

Değerlendirme : Talebin uygun olmadığına gündemden çıkarılmasına, 

 

Talep 6  : Yüksek lisansını bitirerek doktora eğitimine geçiş yapacak 50/d araştırma 

görevlilerinin yüksek lisans mezuniyet ve doktora eğitim başlangıç işlemlerinin bir günde 

tamamlamasının istenmemesi. Atama görev süreleri içerisinde bu işlemlerini tamamlama izni 

verilmesi. Yüksek lisans tez savunması, mezuniyet işlemi, doktora eğitim sınavı ve doktora 

başlama işlemlerinin bir güne sığdırılması mümkün değildir. 

Değerlendirme : Talebin uygun olduğuna Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ile 

görüşülerek çalışmaların yapılmasına,  

 

Talep 7   : Üç ve üzeri yıl süre ile görev yapan öğretim görevlisi atamalarının süreli 

olarak değil sürekli olarak yapılması. 

Değerlendirme : İlgili mevzuatın kısıtlaması sebebiyle talebin uygun olmadığına,  

 

Talep 8  : Kurum içi akademik personellerin yükselmesine öncelik verilebilmesi 

için boş norm kadroların gelecek planlamasının yapılması, kurum dışı personeller ile bu 

kadroların tüketilmemesi. 

Değerlendirme : Mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesine, 

 

Talep 9  : Görevde Yükselme Sınavının açılması idari personel tarafından 

memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak unvan değişikliği sınavı hiç yapılmamıştır. Unvan 

değişikliği gerektiren kadroların dolu olduğu veya bazı kadroların hiç olmadığı söylenilmektedir. 

Bu sebeple kadro ihtiyaçları belirlenerek yeni Mühendis, İstatistikçi ve Grafiker kadrolarının 

ihdas edilmesi ve Üniversitemizin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak sınıf değişikliği 

gerektiren kadrolar için Tekniker dahil Unvan Değişikliği Sınavı açılması. Bundan sonraki 

sınavların da belirli bir takvim aralığında rutine bağlanarak sürekli yapılması. 

Değerlendirme : Kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak mevzuat çerçevesinde 

değerlendirilmesine, 

 

Talep 10  : GİH sınıfında görev yapan Şoför-Memur-Sekreter-Veznedar gibi 

kadrolarda görev yapan personelin çalışma durumu ve hizmet yılları baz alınarak VHKİ ve 

Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atamalarının yapılması. Dolu VHKİ ve Bilgisyar İşl. 

Kadrolarında şartı tutan personelin 3. Derece kadrolara atamalarının yapılması uygun kadro 

yoksa iptal-ihdas yapılarak kadro değişikliklerinin yapılması. 

Değerlendirme : Talebin uygun olduğuna ancak konu, Personel Daire Başkanlığınca 

titizlikle takip edilerek uygulandığından gündemden çıkarılmasına, 

 

 



Talep 11  : Şube Müdürü Vekili olarak görev yapan idari personelin Üniversitemizde 

geçen hizmet yılı ve toplam hizmet yılı baz alınarak sırası ile asaleten atamalarının yapılması, 

ayrıca ataması yapılabilecek (GİH) idari yönetici kadrolarına yükseltilmelerin kurum içinden 

toplam hizmet yılları baz alınarak belirli bir hiyerarşiye göre yapılması. 

Değerlendirme : Talebin uygun olmadığına, mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler 

yapıldığından gündemden çıkarılmasına, 

 

Talep 12  : Üniversitede 2547 sayılı Kanunun 13 b-4 maddesine istinaden yapılan 

geçici görevlendirmelerin süreli, isteğe bağlı ve kamu yararı gözetilerek yapılması. Bu maddenin 

baskı unsuru olarak kullanılmaması. Ayrıca birimlerde Mutemet, Taşınır İşlemleri ve SGK 

işlemlerini yapan personelin rast gele yer değişikliği yapılmamalı,  gerek görüldüğü takdirde 

anılan işlemleri yapan-yapacak personele bu konularda ayrıca eğitim verilerek sağlıklı bir iş 

devri yapabilmeleri sağlanmalı, aksi durumda bu işleri yapan veya yapacak personel başta SGK 

idari para cezaları ve diğer sorumluluk gerektiren mali konularda sıkıntı yaşadığı ve çalışma 

barışını bozduğu görülmüştür. 

Değerlendirme : Talebin uygun olduğuna, ancak Üniversitemizde personel yetersizliği 

sebebiyle birimlerin personel ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak mevzuat çerçevesinde 

işlem yapılmasına, 

 

Talep 13  : Muvafakat talepleri için bir standart oluşturulmalı, ayrıca kanuni 

mazereti olan personelin muvafakat talepleri geciktirilmeden verilmeli. 

Değerlendirme : Talebin uygulanmasında Rektörlük Makamına tavsiyede bulunulmasına, 

 

Talep 14  : Açık Öğretim Fakültesi ve ÖSYM sınavlarında Akademik personel için 

uygulanan görevlendirme sistemin (öğrenim, unvan, kıdem vs. kıstasların) idari personel 

görevlendirmelerine de uygulanarak adaletli dağılımın sağlanması için yetkili Koordinatör 

Uludağ Üniversitesi ile irtibata geçilmesi, Üniversitemiz olarak Atatürk Üniversitesi AÖF sınav 

Koordinatörlüğünün alınması memnuniyetle karşılanmıştır. Buradaki görevlendirmelerinde 

Akademik-İdari personel ayrımı yapmadan kıstaslar belirlenerek adaletli bir görev dağılımının 

yapılması. 

Değerlendirme : Talebin uygun olduğuna personel arasında dengeli görev dağılımının 

yapılması hususunda Genel Sekreterlik Makamına tavsiyede bulunulmasına, 

 

Talep 15  : Akademik ve İdari Personelin verimliliğinin, mesleki gelişimlerinin ve 

hizmet kalitesinin artırılması için gerekli hizmet içi eğitimin verilmesi. 

Değerlendirme : Talebin uygun olduğuna Personel Daire Başkanlığı ile görüşülerek 

değerlendirilmesine, 

 

 

 

 

 



Talep 16  : Üniversitemiz personelinin verimliliğini artıracak, moral gücünü 

yükseltecek sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler için sosyal tesislerin (kreş, anaokulu vb.) 

açılması veya personelin yararlanabileceği-yönlendirilebileceği kurumlarla (MEB – BELEDİYE 

- ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI) protokol yapılarak üniversite personellerine indirim 

sağlanması. 

Değerlendirme : Talebin uygun olduğuna Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile 

görüşülerek mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesine, 

 

Talep 17  : Üniversitemizde mevzuatlar çerçevesinde bağımsız Mobbing birimi 

kurulması ve işler hale getirilmesi 

Değerlendirme : Talebin uygun olduğuna mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına, 

 

Talep 18  : Üniversitemiz kurumsal yapısını güçlendirecek, personelin aidiyet 

duygusunu geliştirecek, personel memnuniyet anketleri düzenlenerek katılımcı bir yapının 

sağlanması. 

Değerlendirme : Talep gerçekleştirildiğinden gündemden çıkarılmasına, 

 

Talep 19  : Üniversitemiz Güvenlik – Destek (Teknik Destek-Sürekli işçi-TYP) 

personelleri de sıkıntılarını, sorunlarını dile getiremediklerini ve yetkili mercilere 

ulaştıramadıklarını dile getirmektedirler. Bu personele yönelikte zaman zaman bilgilendirme 

toplantıları veya sorunlarını söyleyebildikleri ortamlar oluşturulmalı. 

Değerlendirme : Talebin uygun olduğuna İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile 

görüşülerek değerlendirilmesine, 

 

Talep 20  : Yukarda yazılan maddeler ve alınan  “Kurum İdari Kurul” kararlarının, 

mevzuat gereği olarak; ilgili tüm birimlere ve üniversite çalışanlarına duyurulması ve 

Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmesi. 

Değerlendirme : Talebin uygun olduğuna Personel Daire Başkanlığı ile görüşülerek 

değerlendirilmesine, 

16/05/2019 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurul toplantısında karar verilmiştir. 

 

                                                 


