RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi: 22.12.2016
Toplantı No: 2016/1
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 22. maddesi ve “Toplu
Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli
Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik ”in

14. maddesi uyarınca oluşturulan Kurum İdari Kurulunca yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar oy
birliğiyle alınmıştır.
1- Kurum İdari Kurulu toplantıları her yıl Nisan ve Ekim aylarında yapılmaya devam edilmesi.
2- Zihni Derin Yerleşkesi içerisinde İş Yeri Yetkili Sendika Temsilciliği için bir odanın tahsis edilmesi.
3- İdari çalışmalarda katılımcı ve demokratik yönetim anlayışının geliştirilmesi ve idari kararlarda
şeffaflığın sağlanması açısından kamu personeline yönelik hizmet veren lojman, kreş, sosyal
tesis, yemekhane gibi sosyal haklara ilişkin olarak yapılan çalışmalar ile etik kurul kurulunda
yetkili sendikadan da bir temsilci üyenin bulunması.
4- Üniversitemiz bünyesinde “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” adıyla bir kurul oluşturulması
ve bu kurulda yetkili sendikadan da bir temsilci üyenin yer alması.
5- Yürürlükteki mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, 01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 29.05.2012 tarihli 2012/1 sayılı
kararının 20. maddesi gereği hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi
olduğu sendikanın temsilcisinin disiplin kurulu toplantılarında yer alması.
6- Üniversitemiz personelinin bilgi ve mesleki becerilerinin arttırılması için hizmet içi eğitim, kurs
ve seminerlere katılma imkânının sağlanması.
7- Üniversitemiz personelinin performansını değerlendirerek üstün başarı gösterenlerin
ödüllendirilmesi, belli bir hizmet yılına ulaşmış personelin plaket verilerek onure edilmesi,
bilimsel çalışmalar için sağlanan teşvik ücretinin arttırılması.
8- Personelle ilgili iş bölümlerinde kişilerin ilgi, istek, yetenek, kariyer, eğitim durumu ve sınıfı
dikkate alınarak görevlendirme yapılması, çalışma ortamı ve şartlarının sürekli olarak
geliştirilmesine önem verilmesi.
9- Üniversitemiz personelinin çocuklarına yönelik olarak üniversitemiz yerleşkesinde hizmet
vermek üzere kreş açılması konusunda gerekli girişimlerde bulunulması.
10- Görevde yükselme sınavına tabi olmayan üst görevlere yapılacak atamalarda liyakat, kariyer ve
kurum içi tecrübe gibi hususlara dikkat edilmesi.
11- Akademik personelin yükselmelerine yönelik iş ve işlemlerin sürekli takip edilerek kariyerlerine
uygun kademlere yükselmeleri hususunda imkân sağlaması.
12- ÖSYM ve AÖF’ler tarafından yapılan sınavlarda idari personelin de görev almalarının
sağlanması.
13- Üniversitemizden başka kurumlara geçmek isteyen idari personelin nakillerinde kurumun
ihtiyaçları ile personelin talepleri arasındaki dengenin korunmasının önemli olduğu, bu
kapsamda 2016 yılında asgari süreyi tamamladığı için kendisine 31.12.2016 tarihine kadar
muvafakat verilenlerden kadro bulunmadığı için nakli gerçekleşmeyenlerin muvafakat
sürelerinin 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı.
14- Üniversitemiz personelinin “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi”nden randevu almaları ile ilgili iş ve işlemlerin kolaylaştırılması bu amaçla müstakil
bir telefon hattının tahsis edilmesinin yararlı olacağı.

15- Yüksek lisans ve doktora yapmakta olan Üniversitemiz personeline, eğitim-öğretim
faaliyetlerini ve yürüttükleri görevlerini aksatmamak kaydı ile gerekli kolaylığın sağlanması.
16- Akademik personelin ders dağıtımlarında eşitlik ilkesinin dikkate alınarak görevlendirme
yapılmasının önemli olduğu.
17- Üniversitemiz personeline yönelik düzenli olarak “memnuniyet anketi” yapılması ve sonuçların
Üniversitemiz web sayfasında yayınlanması.
18- Üniversitemizin internet sayfasına yetkili sendika bilgilerinin konulması.
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