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4688 Sayrh Kamu Giirevlileri Sendikalarr ve Toplu Siizleqme Kanunu ile 09.11.2011 tarihli
Resmi Gazetede yayrnlanan Ku.rum idari Kurullarr, Yiiksek idari Kurul, Kamu iqveren

Kurulu ve Uzlagtrrma Kurulunun Teqkiti ile Qahqma Usul ve Esaslanna iliqkin Yiinetmelik
uyapnca; istanbul iJniversitesi Rektiirliifii ve yetkili sendika Memur-Sen Konfederasyonuna

nagU ngitim-Bir-Sen istanbul Universitesi $ubesi yiinetim kurulu iiyelerinden oluqan Kurum
idari Kurulu 20l4tll. Diinem Toplantrsr, 27lll/2014 tarihinde saat 13.30'da Rekttir
yardrmcrsr Prof. Dr. Mahmut AK ve Genel Sekreter Metin fUqUf iin katrhmr ile
gergeklegtirildi. Aqafrdaki konular giiriiqiildii ve karara baflandr.

MADDE-I Personel servislerinde ciddi srlantrlann olmasr, bazr hatlann gelmemesi ve

personelin taksi iicretlerinin iidenmemesi ile ilgili srkrntrlarrn giderilmesi talebi.

Karar-l:Personel servisleri konusunda firma yetkilileri ile konuqulup eksikliklerin

giderilmesi saflanacak. Sorunlarrn devamr halinde gahqan lehine yasal olarak gerekenin

yaprlmasr kararlaqtrrrldr.

MADDE-2 Yemekhanelerde iizellikle son aylarda yemeklerin sofuk, tuzlu ve kalitesiz yaf
kullanrhp hazrrlanarak servis edildifinden dolayr yemek kalitesinin diiqtii$i' Yemek

hizmetlerinin iyileqtirilmesi talebi.

Karar-21 Yemekhanelerde servis ve yemek hizmetlerinin iyileqtirilmesi igin denetimlerin

srklaqtrllmasr eksiklikler konusunda firmanrn uyarrlmasr kararlaqtrnldr.

MADDE-3 Akademik personelin iiniversite biinyesindeki Merkez kiitiiphaneden iidiing kitap
alamamaktan kaynaklanan sorunun giiziilmesi talebi ( dijital ortama aktarrlmasr)

Karar-3:Merkez ktitiiphanenin derleme kiitiiphane olmasr dolayrsryla konunun ilgili

bakanftkla yazrgmalar yaprlarak giiziime kavugturulmasr igin takibine karar verildi.

MADDE-4 AUZEF'e kayrt yaptrran engelli personele iicretsiz ii$retim hakkr tanrnmast,

AUZEF,in yaptr$ srnavlarrn iicret iidenmesindeki aksakhklann giderilmesi talebi.

Karar-42 AUZEF'e kayrt yaptrran engelli personele iicretsiz iilretim hakkr tanrnmasr ite ilgili

faydalanacak personel sayrsrnrn belirlenip ilgili Dekanhktan giiriiq ahnmasr kararlaqtrrrldr.

AUZEFoin yaptrfr srnavlarrn iicret iidenmesindeki aksakhklarrn giderilmesi iginde ilgili

birimlerle iletigime gegitip ivedi olarak mafduriyetin giderilmesi kararlaqtrnldr.
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MADDE-S Agrktan veya naklen atanan akademik ve idari personelin ige baqlamadan iinceki
gahgtrklan siirelerin de$erlendirilmesi hakkrnda birimlerde farkh uygulamalar oldufundano
uygulama birlifinin sa$anmasr talebi.

Karar-5:ilgili personel birimlerine tamim yaprlarak uygulama birlifii sa$anmasr ve

personelin hak kaybrna uframamasr igin gerekli tedbirlerin ahnmasrna karar verildi.

MADDE-6 Akademik ve idari Personelin gocuklarr igin hizmet veren Universitemizdeki
mevcut KRE$ ve .Okul iincesi efitim birimlerinde kargrlaqrlan sorunlarrn giderilmesi igin
tiniversite triinyesinde Kreq imkanlarrnrn (0-3 yaq iqinde) artrrrlmasr talebi.

Karar-6: iiniversitemizdeki mevcut KRE$ ve Okul iincesi efitim birimlerinde karqrlaqrlan sorunlarrn
++.giiziimii igin Universite biinyesindeki kreqlerin kapasite ve imkanlarrnrn ivedi olarak iyileqtirilerek

Prof. Dr. Mahmut AK
Rektiir Yardrmcrsr
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