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4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan ve Toplu Sozlegme Kanunu ile 09.11.2011 tarihli
Resmi Gazetede yayrnlanan Kurum idari Kurullarr, Yiiksek idari Kurul, Kamu iqveren Kurulu
ve Uzlaqtrrma Kurulunun Teqkili ile Qahgma Usul ve Esaslarrna iligkin Ydnetmelik uyaflnca;
istanbul Universitesi Rektorltigii ve yetkili Memur-Sen Konfederasyonuna bafh E[itim-Bir-
Sen Sendikasr Temsilcilerinden shrqan Kurum idari Kurulu 2013/II Donem Toplantrsr
0511112013 tarihinde, saat 10.00'da Rektor Yardrmcrsr Prof.Dr.Mahmut AK'rn makam
od asrnda yapr I arak, aga[r daki konular gori.iqiilmiiqtiir.

MADDE-l Universitemiz personeline Hastanelerde ve Mediko'da muayene- tedavi si.irecinde

dncelik verilmesi ve yerlegkelerde bulunan mevcut birimlerce sevk iglemi yaprlmadan once
gerekli muayene - tetkiklerin yaprlmasr talebi.

KARAR-l Universitemiz personeline Hastanelerde ve Medikooda muayene- tedavi siirecinde
tincelik verilmesi ve yerlegkelerde bulunan mevcut birimlerce sevk iglemi yapllmadan iince
gerekli muayene - tetkiklerin yaprlmasr konusunda hassasiyetin giisterildifi ancak, dig tedavisi
ve bakrmrnrn yaprlabilmesi igin cerrahi miidahale harig gerekli araq ve gerecin medikolarda
acilen temin edilmesi karan ahndl.

MADDE-2 Personel servislerinin yetersiz olmasr nedeniyle yrlrlmalar yaganmakta
garlnameye uygun olarak arag temini ve giizergah kurallarrna uyulmasr talebi.

KARAR-2 Personel servisleri ile ilgili servis sorumlularlyla toplantr yaprlmasrna, aksakhklarrn
belirlenerek idari ve Mali igler Daire Bagkanhfrntn gartnameye uygun olarak aksaklklan
gidermesi igin gerekli yazrgma yaprlarak iinlem allnmasl hususunda mutabakata varrldr.

MADDE-3 Yemekhanelerde ve Kantinlerde verilen grdalann denetimlerinin daha srk
yaprlmasr ve yetkili sendika temsilcilerinin de komisyonlarda yer almasr talebi.

KARAR-3 Yemekhanelerde ve Kantinlerde verilen gldalann denetiminde mevzuat gergevesinde
yetkili sendika temsilcisinin bulundurulmasr konusunda mutabakata varrldr. Yemekhanelerde
ve Kantinlerde iiriin gegitlilifi, temizli[i, servis hizmeti konusunda sorumlu birimlerle
gtiriigiilerek tedbir ahnmasr kararr ahndr.

MADDE-4 Universiteye balh Sosyal Tesislerde i.icretlerdeki fiyat marjrnrn makul dtizeye
indirilmesi talebi

KARAR-4 Sosyal Tesislerdeki fiyatlann ve memnuniyetin Kurumca yapllacak anketlerle
belirlenmesine, Restoran ve Dinlenme Tesislerinin Universite personeline personel kimlifini
ibraz etmesi qartryla belli oranda (indirim oranr kurumca belirlenecektir.) indirim sa$anmasr
konusunda gerekli giriqimin baglatrlmast karart ahndr.
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MADDE-S Universitemiz personelinin Btiytikgehir ve ilge Belediyeleri tesislerinden indirimii
yararl andrn lmasr talebi.

KARAR-s Universitemiz personelinin Biiyiikqehir ve ilge Belettiyeleri tesislerinden indirimli
yararlanabilmesi igin gerekli yazrgmalarrn ivedi olarak yaprlmasrna karar verildi.

MADDE-6 AUZEF'deki srnav gorevlendirilmeleri sonucu olugan ma[duriyetlerin giderilmesi
igin bir formtil olugturulmasr talebi.

KARAR-6 AUZEF'deki srnav giirevlendirmelerinde tiim baqvurularrn giizetilerek, diiniigiimlii
ve adil bir gekilde daflhmrnrn yaptlmasr ayrrca birden fazla giirevlentlirilme yaprlmasr halinde
aynr giine gtirev verilmesi konusunda mutabakata varrlarak ilgiti birimle yazrgmalarrn
yaprlmasrna karar verildi.

MADDE-7 AIJT'EF'de Llzaktan Egitim yapan Universitemiz personeline yonelik indirim
sa[lanmast ve engelli olrenci kayrt ricreti, Anadolu Universitesi Agrk O[retim Fakriltesi gibi
iicretsiz hale getirilmesi talebi.

KARAR-7 AUZEF'de rJzaktan Efitim yapan iiniversitemiz personeli igin indirimli efitim
imkanr saflanmasr ve engelli personelin de tru e[itimden iicretsiz faydalanmasr yiiniinde gerelli
gahgmalarln yaprlmasl hususunda mutabakata varlldr.

MADDE-8 $ofor personelin aglfl mesai yofunlufu nedeniyle olugan magduriyetin
giderilmesi talebi.

KARAR-8 $oftirlerin mesailerdeki yofunlufunun giderilmesi igin gofdr sayrsrnrn artrllmasr
kararl ahndr.

MADDE-9 Akademik personelin gahgmalannt yiirr.itmesi ve kaynaklardan faydalanmasr igin
mevcut merkez ve birim kritiiphanelerinin sistemli bir gahqma ortamr haiine getirilmesi
talebi.

KARAR-9 Merkez ve Birim Kiitiiphanelerinin gahqmalannr siirdiirdilfii ancak devamlhfr
saflamak adlna Kiitiiphaneci saytstntn arthrrlmasrna ayrrca Akademik perionelin veri ihtiyacrnl
kargllamak igin Uluslararast arama motorlarl ile veri tabanlanna iiye olunmasr igin gerekli
gahqmalann yapllmasrna karar verildi.

MADDE-IO Ara$trrma Gcirevlilerinin yurt igi, yurt drgr kongre-konferans ve seminer gibi
gdrevlendirmelerde maddi destek saplanmasr talebi.

KARAR-10 Kadrolu Aragtrrma Giirevlilerinin tez hazrrlama siirecinde UDp kapsamrnda
desteklenmesi konusunda BAP birimi ile gerekli yazlgmalann yaprlmasr hususunda mutabakata
varrldr.

MADDE-ll ikinci Ogretim adr altrnda odenmekte olan fazla gahqma iicretinin hala
odenmemesinden kaynaklanan srkrntrlarrn giderilmesi talebi.

KARAR-11 Bu konuda ahnacak Bakanlar Kurulu Kararl dofirultusunda iglem yapllmasrna
karar vrtiIdi. vry/w/6



MADDE-12 Yriksekcilretim Kurulu Karan dolrultusunda Meslek yijksekokulla'nda bcjliimsistemine gegilmesine raSmen boliim bagkanhgr atamalannrn gerqeklegmemesinden
kaynaklanan aksamalann giderilmesi talebi.

KARAR-12 Yiiksekdfretim Kurulu Karan uyarrnca Meslek yiiksekokulla'nda briliimsistemine gegilmesine raImen atama iqlemi yaprlmayan biiliim baqkanllklarrnda gerekliyazrgmalarln yaprlarak sonuglandlrllmasr kararr arlndr.

MADDE-13 Universitemiz personelini ilgilendiren konularda olugturulan tiim komisyonlardayetkili sendikantn belirleyecegi temsilcil.iinin de bulundurulmasr talebi.

KARAR-13 tiniversitemiz personelini ilgilendiren konularda oluqturulacak komisyonlardayasal gerqeve dahilinde yetkili sendika temsilcisinin bulundurulmasrna karar verildi.

soNUC OLARAK; itg;ti mevzuat uyannca; istanbul Universitesi Rektorhi[ri ve yetkili
Sendika Egitim-Bir-Sen Sendikasr Temsilcilerinden olugan, Kurum idari Kurulu,nca, yetkili
sendika tarafindan talep edilen hususlar gcinigiilerek yukanda belirtilen kararlaralrnmrqtrr.

Bu kararlara ilaveten, universitemizde uyumlu iq iliqkilerinin siirdiiriilmesi vegeli$tirilmesi konusunda taraflarla uyumlu ve yaprcr bir tutum iginde olunmasr
hususunda mutablk kahnmrqtlr.
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