
uşAK üNivnnsirnsi KURUM ioani KuRuL KARARLARI TuTANaĞı»ın.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun22. ve 41. Maddeleri ve btı kanuna dayalı
olarak çıkarılan Kurum İdari Kurulları Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 3,4 ve
5. maddesi gereğince Kurum İdari Kurulu teşkil edilerek,30 Nisan 20l8 tarihinde aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

Kurum Bilgileri:
1-Kurum Hizmet Kodı"ı
2-Kurum Kodu
3-Kurum Adı

:02
:07
: Uşak Üniversitesi

4-Kurum Temsilcileri : Prof.Dr. Adem DURU- Kurul Başkanı (Rektör Yardımcısı)
Ibrahim ÇALIŞ Uye (Genel Sekreter V.)

Sendika Bileileri:
l-Yetkili Sendika Adı: Memur Sen / Eğitim Bir Sen l Nolu Şube
2-Sendika Kodu : 028
3-Sendika Temsilcileri : Arş. Gör. Habip GÜL - Kurul Başkan Vekili

Arş. Gör. Abdülkerim DİKTAŞ - Üy.
Süleyman DEMİRHAN - Üve

Nisan 2018 K.İ.K. Torılantısı Gündem Maddeleri

l. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca her yıl merkezi olarak yapılan "lJnvan değişikliği ve Görevde
Yükselme" sınavlarının üniversitemiz birimlerinde görev yapan idari personel için her yıl yapılması
hususunun görüşülmesi.

2, 20|6,2017 Yılında yapılan Kurum İdari Kurul toplantısında; Rektörlük Makamına liyakat esaslarına
göre değerlendirme YaPılmak üzere teklif yapılmasına karar verilen, Üniversitemiz Bilgisayar
İŞletmeni kadroları ile ilgili olarak herhangi bir çalışma yapılıp 1,apılmadığı lrı.ısı_ısı_ınıın göriişıilmcsi,
Memur kadrosunda bulunan Üniversitemiz personelinin 20l8 yılı içerisinde Bilgisayar işletmeni
kadrosuna atanmaları hususunun görüşülmesi.

3, Üniversitemiz birimlerinde çalışan personelin bilgi ve mesleki becerilerinin artırılmasına yönelik
ÇeŞitli konularda hizmet iÇi eğitim, kurs ve seminer imkanı sağlanması hususunun görüşülmesi.

4, Doktorasını bitirmiŞ, bir üst unvana ataırma sürecini doldurmuş akademisyenlere bitirme ve i

önceliğine göre kadrolarının verilmesi
5. Üniversitemizin daha nitelikli konuma gelebilmesi için (SCI, SSCI,

YaYınlanan makalelere, projelere ve proje müracaatlarına iiniversite
geçirilmesi.

6, Üniversitemizin Ulusal-Uluslararası alanda tanınmışlığını, yayın etkisini artıracak olan Kongre,
SemPozYum ve ÇalıŞtay yapılmasının Rektörlük tarafından teşvik edilmesi hususunun görüşülmesi.

7, Üniversitemiz üst Yöneticileri ile teknik ve idari personellerinin ilgili alanlarda (Kamu yönetimi,
İŞletme, İktisat, Muhasebe Vb.) yüksek lisans yapmalarına kurum adına sözleşme yapılarak,
şartlarının oluşturulması hususunun görüşülınesi.

8, Personel Yemekhanesinde Ana yemek seçeneği çeşidinin artırılması ve sağlık konusunda hassasiyet
gösterilmesi hususunun görüşülmesi.

9, ÖSYiıl ve AÖF sınavlarındaki görevlendirmelerde unvan aynmı yapılmaksızın büttin personele eşit
olarak sınav görevi dağıtımının adil bir şekilde yapılmasının sağlanması,

ihtiyaç

AHCI) Alan İndekslerinde

teşr,İkinin 1,eniden hal,ata

l0. idari Birimlerimizde çalışan personele kurum içi becayiş sistemininı ( t_

§
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yapılması.
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Personelimizin, İdareye, gerek öze| gerekse genel sıkıntılarını paylaşabileceği "Açık Kapı
Toplantıları" gibi toplantıların belirli periyotlarla yapılması, Bu toplantılara Rektörün belirleyeceği
İdarecilerin Başkanlık etmesi ve yapılan görüşmelerdeki sıkıntıların Rapor edilerek çözüme
kavuşturulması,

Üniversitemiz idari personellerinin şartları uyduğu sürece 3. Dereceye geçmesinde kolaylık
sağlanması.

4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanunu gereği Kurum İdari Kurulu toplantılarında görüşülen ve alınan
kararlarının uygulanmasının sağlanması ve yapılan görüşme tutanaklarının Üniversite internet

sitesinde yayınlanması gerekmektedir. Kurul tarafından tutanak imzalandıktan sonra yayınlanmasının
görüşülmesi.

Dilek ve temenniler.

KARARLAR:

Karar No / 0l
Unvan değişikliği ve Görevde Yükselme sınavlarının Üniversitemiz birimlerinde görev yapan idari

personel için 20l8 yılından başlamak üzere 3 yılda bir yapılmasına ve sınavların ÖSYM tarafindan
yaptırılması hususunun Rektorlük Makamına sunulmasına.

Karar No / 02

Üniversitemiz Memur kadrosunda bulunan idari personelinin, Bilgisayar İşletmeni kadrolarına nesnel
ölÇütler (kıdem yılı, eğitim durumu, disiplin cezası almamış olmak vb.) dikkate alınarak kadro
değişikliğinin gerçekleştirilmesinin Rektclrlük Makamına teklif edilmesine.

Karar No / 03

Personel Daire Başkanlığı bünyesinde Hizmet içi Eğitim Şube Müdürlüğü birimi kurularak,
Üniversitemiz birimlerinde çalışan personelin bilgi ve mesleki becerilerinin artırılmasına yönelik çeşitli
konularda hizmet iÇi eğitim kurslarının planlamasının yapılarak uygulanmas1 hususunun Rektörlük
Makamına sunulmasına.

Karar No / 04

Doktorasını bitirmiş öğretim elemanlarının öncelikle akademik kadro ihtiyaçları gözetilerek
kadrolarının verilmesi hususunun Rektörlük Makamına teklif edilmesine.

Karar No / 05

Ünİversİtemİzinyayınolarak üst sıralarda yer alabilmesi için (SCI, SSCI, AHCI) kapsamında yapılan
bilimsel makalelere Üniversitemiz tarafından akademik teşvikin verilmesi hususunun Üniversite üst
yönetimi ile görüşülmesine.

Karar No / 06

Üniversitemizin Ulusal-Uluslararası alanda tanınmışlığını, yayln etkisini artıracak olan Kongre,
SemPozYum ve ÇalıŞtay yapılmasının Üniversitemiz tarafından teşvik edilmesi hususunun Üniversite üst
yönetimi ile görüşülmesine.
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Karar No / 07

Üniversitemiz üst yöneticileri ile idari personelden lisans mezunlarının ilgili alanlarında (Kamu

Yönetimi, İşletme, İktisat, Muhasebe vb.) yüksek lisans yapmaları konusunda kolaylık sağlanması

hususunun Üniversite üst yönetimi ile görüşülmesine.

Karar No / 08

Personel Yemekhanesinde, yemek çeşitliliğinin arttırılması ve hijyen koşullarına ( Bıçak, çatal ve

kaşığın kapalı ambalajda verilmesi, suyun tek kullanımlık kapalı pet bardaklarda verilmesi) dikkat

edilmesi hususunun Rektrlrltlk Makamına teklif edilmesine.

Karar No / 09

ÖSYll ve AÖF sınavlarındaki görevlendirmelerin merkezi olarak yapıldığından Üniversite

yönetiminin yetkisi olmadığına, ancak tüm personelin sınav görevi talebi yapmasında herhangi bir sıkıntı
olmadığına.

Karar No / 10

Üniversitemizidari birimlerinde çalışan personel için norm kadro çalışmasının yapılması hususunda

Rektörlük Makamına teklif edilmesine.

Karar No / 1l
Üniversite personelinin, İdareye özel ve genel sıkıntılarını paylaşabileceği toplantıların belirli

periyotlarla yapılması ve yapılan görüşmelerdeki sıkıntıların rapor edilerek çözüme kavuşturulması

hususunun üniversite üst yönetimine sunulmasına.

Karar No / 12

Kazanılmış Hak Aylığında şartları uyan üniversitemiz idari personelinin 3. Dereceye geçmesinde

kolaylık sağlanması konusunun üniversite üst yönetimine sunulmasına.

Karar No / 13

Kurum İdari Kurul kararlarının Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmasına.

Kurum İdari Kurulu üyelerinin alınan kararların uygulanmasını birlikte takip etmesine karar verilmiştir.

KURUM İŞVEREN VEKİLLERİ

em
Ce{elSekreter V. - üye

Prof.Dr^ddırüglRu
Rektör Yardı6cısı - Kurtll Başkanı
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