
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM İDARİ KURULU 

2019 YILI EKİM 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 29/11/2019 

tarihinde saat:08:30’da toplanmış ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek karara 

bağlanmıştır. 

 

Talep 1   : Mimar Sinan yerleşkesinde bulunan binaların her hangi birinin 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, işlemin 

gerçekleştirilmesi için Genel Sekreterlik Makamına bildirilmesine, 

 

Talep 2   : Personelin tek avantajı olan işe geliş ve gidişlerini sağlayan servis 

hizmetinin kesintiye uğraması personeli hem madden hem de manen (aidiyet duygusu) 

etkilemiştir. 2019 yılı servis hizmetinin ivedilikle tekrar hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. 

2020 yılı için de şimdiden izin süreçleri başlatılmalı ve bütçe durumuna göre personelin de 

görüşü alınarak (katkı payı) servis hizmetinin kesintiye uğramayacak şekilde devam 

ettirilmeli. 

Değerlendirme : Ödenek durumunun da gözden geçirilerek servis hizmetinin yeniden 

aktif hale gelmesi amacıyla her personelden en az 160 tl katkı payı alınması ile ilgili 

sendikaca anket düzenlenmesine, talebin uygulanabilirliğinin olup olmadığının belirlenmesi 

için gerekli çalışmalar yapılmasına, ihale yapılabilmesi için gerekli izin işlemlerinin 

başlatılmasına yönelik işlemleri sonuçlandırmak üzere Genel Sekreterlik Makamına 

bildirilmesine, 

 

Talep 3   : 2019 Eylül ayından itibaren alınmaya başlanan “Yemek Katkı 

Payları” yapılan yeni ihale sonucu oransal olarak çok yüksek alınmaya başlanılmıştır. 

Kurumların içinde en yüksek katkı payı veren personel durumuna gelmiştir. İhale iptali zor 

olsa bile Yemek menüsü ve hizmetleri konusunda (firma ile de görüşülüp) personel ile anket 

yapılarak maliyetin düşürülmesi ve yemek katkı payı oranlarının yeniden belirlenmesi. 

Değerlendirme  : Talebin bir sonraki ihalede değerlendirilmesi amacıyla gerekli 

çalışmaların yapılabilmesi için Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına bildirilmesine,   
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Talep 4  : Akademik kadrolara (Dr. Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör v.b.) 

yükseltilmelerin “BTÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönergesi” kapsamında 

kriterleri sağlayan kurum içi personele öncelik verilmesi ayrıca Öğretim Görevlisi (Uzman) 

kadrosunda bulunan ve derslere giren-girecek fakat ek ders ücretinden faydalanamayan 

(Mağdur) personel içinde öğretim görevlisi (Ders verecek) Akademik Kadro İlanlarına 

çıkılması. 

Değerlendirme  : Talep ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır. 

 

Talep 5   : 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. Ayrıca şartı tutan personelin 3. 

Derece Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atamalarının yapılması beklenirken, (adeta personeli 

hayal kırıklığına uğratacak şekilde) 2019 yılı boş kadro değişiklik kararı (2019/146) ile 12 

adet 3. Derece Bilgisayar İşletmeni kadrolarının 4, 5 ve 6. Derece yapılmasına hiçbir anlam 

verilememiştir. 2020 yılı tekliflerinde bu kadroların tekrar 3.derece ile iptal-ihdas yapılarak 

gerekli kadro değişikliklerinin yapılması. 

Değerlendirme : Talep ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına, 

 

Talep 6  : GİH sınıfında Vekaleten idareci pozisyonunda görev yapan idari 

personelin asaleten atamalarının yapılması. 

Değerlendirme : Talebin mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesine,  

 

Talep 7   : Üniversitemizin kadro ihtiyaçları belirlenerek, unvan değişikliği 

gerektiren kadroların ihdas edilmesi. Bundan sonraki “Görevde Yükselme ve Unvan 

Değişikliği” sınavlarının belirli bir takvim aralığında rutine bağlanarak yapılması. 

Değerlendirme :Kurumun ihtiyacı doğrultusunda belirtilen sınavların 

gerçekleştirilmesine, 

 

Talep 8  : Üniversitede 2547 sayılı Kanunun 13 b-4 maddesine istinaden yapılan 

geçici görevlendirmelerin, ilgili personel ile görüşülerek isteğe bağlı ve kamu yararı 

gözetilerek yapılmasına dikkat edilmelidir. Birimlerde Mutemet, Taşınır İşlemleri ve SGK 

işlemlerini yapan personelin rastgele yer değişikliği yapılmamalı, gerek görüldüğü takdirde 

bu görevleri yapan-yapacak personele bu konularda ayrıca eğitim verilerek sağlıklı bir iş devri 

yapabilmeleri sağlanmalıdır. Aksi durumda bu işleri yapan veya yapacak personel başta SGK 

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

arasında çalışma barışını bozduğu görülmüştür. Bu maddenin baskı unsuru olarak 

kullanılmamasına dikkat edilmelidir. 

Değerlendirme : Talep ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına, 

 

Talep 9  : Her muvafakat talebi krize dönüştürülmemeli, bir standart 

oluşturulmalı, ayrıca kanuni mazereti olan personelin muvafakat talepleri geciktirilmeden 

verilmeli. 

Değerlendirme : Kurumun personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak mevzuat 

çerçevesinde değerlendirilmesine, 



Talep 10  : Üniversitemiz Personelinin aidiyet duygusunu, verimliliğini, hizmet 

kalitesini, kişisel ve mesleki gelişimlerinin artırılması için Enstitülerimizde bulunan 

programlarda Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini indirimli olarak yapmaları için gerekli 

çalışmanın yapılması.  

Değerlendirme : Talebin uygun olduğuna, Rektörlük Makamına tavsiyede 

bulunulmasına, 

 

Talep 11  : Yıldırım Yerleşkesinde görev yapan personel Mimar Sinan 

Yerleşkesine iş için gelip- gitmede çoğu zaman özel imkanları ile ulaşım sağlamakta ve 

toplantı gibi acil durumlarda gecikmelere sebep olmaktadır. Bu nedenle Yıldırım 

yerleşkesinde tekrar sürekli Hizmet aracı bulundurulması. 

Değerlendirme : Talebin uygun olduğuna, imkanlar ölçüsünde değerlendirilmek üzere 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bildirilmesine, 

 

Talep 12  : Personeli ilgilendiren mali konuların (promosyon v.b.) ihalesinde 

yetkili sendikadan temsilcinin bulundurulması.  

Değerlendirme : Talebin, sendikanın önerisi üzerine promosyonların tek seferde 

ödenebilmesi için personelin talebinin ne olduğunun tespiti açısından sendika tarafından 

personele yönelik anket çalışması yapıldıktan sonra kurum yetkilileri ile sendikadan bir 

personelin katılımı ile komisyon çalışmaları neticesinde çözüme kavuşturulması hususunun 

Genel Sekreterlik Makamına bildirilmesine, 

 

Talep 13  : Yukarıda 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 mevzuat çerçevesinde işlem yapılmasına, 

 

29/11/2019 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurul toplantısında karar verilmiştir. 

 

         


