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4688 sal ılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 22. maddesi ile ToPlu SözleŞme

(iörüşnİelerinin yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli DanıŞma

Kuruİu ,e Kurum ijari Kurullarının Teşkili. Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 14. maddesi

ucı.cği oluşrurulan Kurum idari Kurulu,202l yıtı Ekim ayı toplanhsında aşağıda belirtilen gündem

ma<ldelerini görüşerek karara bağlamıştır.

TOPLANTIYA KONU TALEPLER VE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCLINDA
ALINAN KARARLAR

,Ialep l - Üniversite btiırıyesinde sınava tabi olan boş kadroların personel Daiıe Başkanhğl tarafından

i t..pii .aı"r.ı.. -,n- uyğ* ise ve yetişirse 202l yı;,ııda değ1,se 2022 yıhnda Görevde yiikselme ve

L nı an Değişikligi sınavinin yapılması ve bu sınavlann belirli aralıklarla yapılması.

koro, İ _' İıırr'rktigneıim Üst 
-Kuruluşla,rı 

ile Yülüseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yül<selme ve

( nlan Değişikliği sinaı,ının yapılmasİ, Üniversiıemizin personel yöneıimi ve insan kayvıakları göz önünde

h ıılıııtlıırıılııı,tık ihıi.yııç,hüsıl olmusı halinde ıleğerlendirilmeye alınacaktır,

l,alep 2 _ Memurlar için maddi açıdan önem arz eden Bilgisayar işletmenligi kadrosuna atanmaıun

objeİtif kiterleıe bağlanarak tiim memurlara ilan edilmesi,

Kirar 2 _ Konuyla ilakalı aıqmalğr objelğif lviıerlere göre İhıiyaca binaen yapılmahadır.

Tatep 3 _ Kurumlar arası nakil taleplerinin objektif kriterlere bağlanması. Öncelik sağlık, eŞ, eğitim gibi

özürle,re r,erilmek kaydıyla. belli bii süre Üniversitemizde görev yapmış personele muvafakat verilmesi,

Bu hususun kurum içi yönetmelik-yönerge ile belirlenmesi,

Karaır 3 _ Üniveİsiienin ihtiyaçları ioğulıusında ve ıahsis edilen aıama izni kontenjanına göre

yupılmakıadır.

Talep 4 - Açık öğretim sınavlannda, srnav görevlerinin objektifkriterler belirlenerek tiim personelin görev

alacağı şekilde düzenlenmesi
Karor 4 - Kıınuvla alakalı g:erekli hassasiyeı gösıerilmelaedir

.I.alep 5 _ Tünr personelin tam zamanlı çalışmaya geçmesiyle beraber, personel_ servis sayısr ve

gıızcigihlarının personelin ikametgıü yoğunluğu göz_öniinde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi,

koroi s _ TasirruJ- ıedbırleri ğsamıİda pİrsİnel servis hizıneıinde en eıkin ve ekonomik Yönıemler

ıercih edilerek imkinlar ddhilinde (araç ve şoför) yapılan önerinin değerlendirmeye alınmasına,
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'falcp 7 _ L]niversitenin web sayfasında yetkili sendikanın faaliyetlerinin, duüurulanrun ve Kurum ldare

Krırulu'nuıı kararlarının da bulunacağı bir bölümün ayrılması ve Kurum İdare Kurulu'nun kararlarrrun

çalışanlara tebliğ edilmesi.
Karar 7 - Üniversiıe yöneıimi olarak ıalebin değerlendirmeye alınmasına,

'|'alep 6 _ Dr. Ögr. Üyesi, Doçent ve Profesör kadrosu bekleyen öğretim üyelerinin kadro taleplerinin
Yök'ten talep edilerek imkdnlar dihilinde karşılanması.
Karar 6 _ Üniversiıenin ihtiyacı doğuttusunda ve tqhsis edilen atama izni kontenjanına göre kadro

çalışması yapılmaktadır,

karar verildi
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