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4688 Sayrh Kamu Giirevlileri Sendikalarr ve Toplu Siizlegme Kanunu ile 09.11.2011

tarihli Resmi Gazetede yayrnlanan Kurum idari Kurullan, Yiiksek idari Kurul, Kamu
igveren Kurulu ve Uzlagtrrma Kurulunun Tegkili ile Qahpma Usul-qe Esaslanna itigt<in
Yiinetmelik uyarrncal Istanbul Universitesi Rektiirlii$i ve yetkili sendika Memur-Sen
Konfederasyonuna balh E[itim-Bir-Sen istanbul iiniversitesi $ubesi ypnetim kurulu
iiyelerinden olugan Kurum Idari Kurulu 20l6tl. Diinem Toplantrsrr 03/05/2016 tarihinde saat

15:00'da Rektiir Yardrmcrsr Prof. Dr. Bayram Mert SAVRUN ve Genel Sekreter Metin
Xtiqiif iin katrhmr ite gergekleqtirildi. Agalrdaki konular giiriiqiildii ve karara ba$andr.

:

MADDE-I- 2016 Mayrs Yetkili Sendika belirleme si.irecinde tevfikat listelerinin
hazrrlanmasrnda karqrlagrlan srkrntrlarrn giderilmesi talebi.

KARAR-I- 2016 Mayrs Yetkili Sendika belirleme siirecinde, tevfikat listelerinin stratejiden 1l

Mayrs 2016 laihine kadar sendikalara verilmesi igin tamim yaprlmast ve belirlenen tarihe kadar

I i stelerin haztlanmasr kararlaqtrrrldr.

MADDE-2- Orman Fakiiltesi gahqanlarrnrn gocuklarr igin kreg ihtiyacrnrn kargtlanmasr
talebi.

KARAR-2- Orman Faktiltesi gahqanlannm gocuklarr igin kreq ihtiyactnm karqtlanmasr igin
birimlerle gerekli yazrqmalann yaprlarak kreqin en ktsa stirede faal hale getirilmesi kararlaqtrrrldr.

MADDE-3- iiniversite personelinin gireceli giirevde yiikselme srnavr ile ilgili srnavrn

uygulamasrna yiinelik gekincelerin giilerilmesi ve gerekti tedbirlerin ahnmasr talebi.

KARAR-3- Herhangi bir sribjektif de[erlendirmeye mahal verilmeden tiim tedbirlerin ahnmasl ve

e$itim durumuna g6re smavtn gergeklegtirilmesi kararlaqtrrrldr.

MADDE-4- Enstitiiterde Yardrmcr Dogentlerin karqrlagtrklart tez danrpmanh[t sorununun
giderilmesi talebi.

KARAR-4- Enstitti yonetimleri ile gonigtilerek uygulama birlili saflanmasrna karar verildi.

MADDE-S- Sendika yiinetim kurulu iiyeleri veya temsilcilerinin giirev yeri defigikli[inden
kaynaklanan hak mahrumiyetlerinin giderilmesi talebi.

KARAR-5- Kamu hizmetinin aksamadan ve siirekli olarak yiirtitiilmesi esas ahnarak,

Universite gahqanlarrndan sendika ydnetim kurulu i.iyeli[i veya temsilcilifini ytinitenler maldur

edilmeden gdrevlendirmelerin yaprlmasr kararlagtrrrldr.
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MADDE-6- Kurumda yaprlacak atamalarda, kurum personelinin delerlendirilerekmotivasyonun sallanmasr talebi.

KARAR-6- Kurumda yaprlacak atamalard,a, ig ba'q ve motivasyon agrsrndan kurum galqanlarmrn
deSerleridirilmesi kararlaqtrnldr.

l\{ADDP-7- Sosyal Tesislerde yemek ve konaklama iicretlerinin yiilsek olmasmdankaynaklanan mafduriyetin giderilmesi tatebi. r

KARAR-7- Sosyal tesislerde yemek ve konaklama ticretlerinde giderlerin g6zden gegirilip sosyaltesislerde yemek ve konaklama hizmetlerinden faydalanan riniv6rsite galifrnla' lehine fiyatlarrnyeniden belirlenmesi kararlaqtrnldr.
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