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4688 Sayrh Kamu Giirevlileri Sendikalarr ve Toplu Siizleqme Kanunu ile 09.11.2011
tarihli Resmi Gazetede yayrnlanan Kurum idari Kurullan, Yiiksek idari Kurul, Kamu
ipveren Kurulu ve UzlaEttrma Kurulunun Teqkili ile Qahqma Usul ve Esaslarrna ilipkin
Yiinetmelik uyarrnca; istanbul tiniversitesi Rektiirlii$i ve yetkili sendika Memur-Sen
Konfederasyonuna ba$r Eiitim-Bir-Sen istanbul tiniversitesi $ubesi y0netim kurulu
iiyelerinden oluqan Kurum Idari Kurulu 20l5fll. Diinem Toplantrsrrl9llll20l5 tarihinde saat
09.30'da Rektiir Yardrmcrsr Prof. Dr. Yunus' Halis ERSOZ ve Genel Sekreter Metin
fUqtil('tn katrhmr ile gergekleqtirildi. Aqafrdaki konular giiriiqiildii ve karara baflandr.

'l

MADDE-I- Personelin Maaq Promosyonlan igin 2016 yrhnda yaprlacak ihale iincesi gerekli

teknik konularrn belirlenmesi talebi.

KARAR-I- Yetkili sendikalarrn birer kigi taraf olarak ihale toplantsrnda hazlr bulunmalart,
maa$ promosyon teklif iicretinin iinceki belirlenen iicret (2104 TL) iyilegtirilerek alt limitin
belirlenmesi kararlagtrrrldl.

MADDE-2- tiniversitede gahqan personeli temsil eden yetkili sendikaya yasal zorunluluk
gerefi yer tahsis edilmesi talebi.

KARAR-2- Yetkili sendika olan Efitim Bir Sen'e Beyaztt ve Avcrlar kampiis alanlannda yer

belirlenerek tahsisinin yaprlmasr kararlaqtrnldl.

MADDE-3- 50/d ile giirev yup"o'dkad'emik personelin 33la'ya gegigleri agamasrnda teknik
kriterler ve siiregten kaynaklanan sorunlann giderilmesi talebi.

KARAR-3- Mevcut qartlarrn akademik kariyer agrstndan gerekli oldulu ve iyileqtirilmesi igin

gahqma yapdmasl kararlaqtlrrldr.

MADDE,-4- idari personelin giirevde
belirsizlifiin giderilmesi, slnav usul ve
sorunlann giiziilmesi talebi.

yiikselme-iinvan srnavlan ile ilgili kargrlagtrklarr
yiintemlerinin belirlenmesi konugundu kargrla;rlan

KARAR-4- Slnavlartn
haztrlanmasl ve srnavln

MADDE-S- Fersonelin
talebi.

yaprlmasr igin giiriilen aksakhklarrn giderilmesi noktastnda rapor
ivedilikle gergeklegtirilmesi igin gahqrlma baglatrlmasr kararr verildi.

mesai saatlerinin yaz ve krE saati uygulamalarrna giire belirlenmesi

KARAR-$- Mesai saatlerinin gahqanlar lehine fayda giizetilerek ayarlanmasr igin galtgma

baqlatrlmasr kararr verildi.
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MADDE-6- Yemekhanelerdeki yemek kalitesi ve alternatif yemek konusunda karqrlaqrlan

problemlerin giderilmesi talebi

KARAR-6* Yenrek konusunda denettremelerin artttnlmasr, aksakltklanrn bir an iince

diizeltilmesi ve htl konuda hassasiyetin giist€4 kararlagtrnldl"

Prof. Dr. Yu lis ERSOZ
Rektiir Yardrmclst
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