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KURUM iu.q,Ri KURULU
20l3tl OONEU TOPLANTI ve KARAR fUf.ANAGf

4688 Sayrh Kamu Gdrevlileri Sendikalarr ve Toplu S0zlegme Kanunu ile 09.11.2011
tarihli Resmi Gazetede yayrnlanan Kurum idari Kurullarr, Yiiksek idari Kurul, Kamu
iqveren Kurulu ve Uzlaqtrrma Kgrulunun Tegkili ite Qahgma Usul ve Esaslanna iliqkin
Yiinetmelik uyarmca; istanbul tiniversitesi Rektiirliifil ve yetkili sendika Memur-Sen
Konfederasyonuna ba$r E[itim-Bir-Sen istanbul Universitesi $ubesi yiinetim kurulu
iiyelerinden olugan Kurum idari Kurulu 2013il Diinem Toplantrsr , 2g104t2013 tarihinde
saat 14.00'da Rekt0r Yardrmcnt Prof. Dr. Mahmut AK'rn makam odasrnda yaprlarak,
aqa$daki konular giirtigiildii.

MADDE-I Akademik ve idari Personelin gocuklarr igin hizmet veren Universitemizdeki
mevcut KRE$ ve Okul iincesi efitim alanlann yetersizlifinden kaynaklanan sorunlarrn
giderilmesi talebi.

Karar-l: Akademik ve idari Personelin gocuklarr igin hizmet veren Universitemizdeki KRE$ ve
Okul dncesi e[itim alanlarmm mevcut durumlan mekan ve personel bakrmrndan aragtrnlarak
ihtiyag ve taleplerin tespiti yaprlacak, sorunlar giderilerek KRE$ ve Okul oncesi egitim
alanlannm maximum diizeyde kullammr sallanacak.

MADDE-2 OSyVt, Agrkii$retim ve AVZEF Kurumlannda yaprlan smavlarda giirev
dafrhmrnrn personele eqit ve dOniiqiimlii olarak yaprlmadr$r bu konuda gerekli idari
tasarrufun kullanrlarak diizenli hale getirilmesi talebi.

Kara;-2:OSYM, Agrkcilretim ve ATJZEF Kurumlarrnda yaprlan smavlarda g<irev da[rhmrnrn
Avcrlar veBeyant kamptisii yetkilileri ile gdniqtilerek adaletli olarak yaprlmasr sallanacak ve
<izellikle akademik ve idari personelin gorevlendirilmesine dikkat edilecek, goreve gelip
gelmeme durumu dikkate almarak dnlemler ahnacak. Bunun teknolojik alt yapr ile
gergeklegtirilmesi igin OSyttt veri tabamna benzer bir sistemin kurulmasr ivedilikle
sa[lanacak.

MADDE-3 Personel servislerinin mesai saatleri dikkate almarak kullanrlmasr hassasiyeti
ve servis giizergahlarrnrn drqrna grlillmamasr talebi.

Karar-3: Personel servislerinin mesai saatleri dikkate ahnarak kullanrlmasr hassasiyeti ve servis
gizergahlan konusunda servis sorumlularr birinci derecede sorumlu olacak ve servis saatlerinin
gelig ve grkrq saatleri sabit olacak gekilde ayarlanacak.
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MADDE-4 Akademik ve idari personelin (iizellikle ikinci iifretim yaprlan birimlerde
dahil olmak iizere) mesai drgr giirevlendirilmelerindeki mafduriyetin giaeiitmesi talebi.

Katat4: Akademik ve idari personelin (dzellikle ikinci rilretim yaprlan birimlerde dahil olmak
iizere) mesai drgr gdrevlendirilmelerindeki mafduriyetin giderilmesi igin iiniversite y6netiminin
ve yetkili sendikarun konuryu takip etti$, gereken girigimleri yasal ve hukuki boyutu ile yetkili
sendikamn, YOK ve Maliye bakanhfr diizeyinde ise iinlversite y6netimimizin konunun
gdziimti igin gahgtrfr gdrtildti. Maddi olarak olugan ma[duriyetin en krsa stirede qciziilece[i
kanaatine vanldr.

MADDE-5 Universite personelinin Cerrahpa$a, Qapa ve Diqhekimligi Fakiiltelerinden
(hem kendisi hem de birinci derece yakrnlan) muayene, randevu ve tiim safhk
iplemlerinde limitsiz, randevu alma farkhhfr oluqmadan homojen qekilde faydalanriasr
igin gerekli idari tasarrufun kullanrlmasr talebi.

Karar-S: Universite personelinin tiimtiniin (hem akademik hem de idari personel igin)
Cerrahpaga, Qapa ve Dig Hekimligi Fakiiltelerinden (hem kendisi hem de birinci aerece
yakrnlafl) muayene, randevu ve tiim sa$hk iqlemlerinde limitsiz, randew alma farkllgr
olugmadan homojen gekilde faydalanmasr gerefince personel tayin edildi1i,26/0312009 tarih
ve 16666 sayrh rekt<lrliik tamimi ile duyururyn yaprldrgr belirtildi. Dahi 6nce oldugu gibi
bundan sonraki uygulamalarrnda belirtilen tarih ve sayrh tamim gerelince yaprlacak. iupif*
tahlillerdeki limit sayrsr da gdzden gegirilerek gahqan lehine y*iA* drizenlenecek. Ay'ca
Beyazfi ve Avctlar kampiis alanlanndaki medikolann daha drizenli galgmasr ve randew
bakrmrndan adaletli hizmet sunmasl saplanacaktrr.

MADDE-6 Aragtrrma Gdrevlilerinin gahgmalarrnr siirdiirdiifii mekanlarrn fiziki olarak
yetersizliEi aynca birimlerdeki idari iglerin memur etrsitligi nedeniyle Araqtuma
Giirevlilerine yaptrrtlmast, Akademik faaliyetlerinin yiiriitiilmesini krsrgamaktadrr.
Biiliimlerin idari iqlerinin yiiriitiilmesi igin bdliim memuru giirevlendirilmesi talebi,

Karar- 6: Bdliimlerin idari iglerinin yiirtitiilmesi igin personel imkanlal dahilinde brjltim
memuru gdrevlendirilmesi yaprlacak.

MADDE-7 Universite kampiisiinden uzak yerlerde olan birimlerde (Su tiriinleri
Fakiiltesi, Sapanca iq Su Uygulama ve Araqtrrma Birimi gibi.. ) galganlara yemek hizmeti
verilmesi talebi

Kalfrr-7: Universite kamptisiinden uzak yerlerde olan birimlerde galqanlara yemek hizmeti
verilmesi hususunda tiniversite ydnetiminin gerekli hassasiyeti gdsierdigi ve bundan sonrada
gdsterecefi belirtildi. Bahse konu birimde mevcut personel saylsl tespit edilerek Devlet
Memurlan Yiyecek Yardrmr Y<inetmelifinin 5. Maddesine gcire iglem yaprlacaktrr.
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MADDE-8 Kadro/tinvan- defiqikligi ile ilgili atamalarda gahganlann veya galqrlanbirimlerin mevcut durumlan ve iizeiliklerinii (egitim, hizmet 
"r riy"r.uij-oit t ut, alnmakkoguluyla kriterlerin belirlenmesi talebi.

Karar-8: KadroAinvan de[iqikligi ile ilgili atamalarda mevcut kadrolann galqan sayrsma g6rebirimlerin insiyatifine brrakrldrSr igin baqvuru ve tekliflerle ilgili pLuyrii"iin-tiri* amirleri ilegdriigiilerek halledilmesi gerekti$ belirtildi. Angak Bagwrular-rn duyurulmuti". atamaile ilgiliadaletsizlik veya oluqan kuqkulu durumlarda bagyuru yaprlmasr halinde tiniversite y6netimikonuyu ele alacak liyakat ve hizmet si.iresi g.tg.u.rinde iqlemi sonuglandrrurukt,,.

soNuq OLARAK; itgiti mevntat uyarmca; istanbul Universitesi Rektorltilti ve yetkili
sendika Memur-Sen Konfederasyonuna balh Elitim-Bir-Sen istanbul Universitesi $ubesiydnetim kurulu tiyelerinden olugan, Kurum idari Kurulu'nca, yetkili sendika tarafindan talep
edilen hususlar gdniqiilerek, yuka'da belirtilen kararlar almmr gtr.

Bu kararlara ilaveten, universitemizde olumlu iq iliqkilerinin stirdiiriilmesi vegeliqtirilmesi konusunda taraflarla olumlu ve yaprcr bir tutum iginde olunmasr hususunda
mutabrk kahnmrgtrr.
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