
NAMrK KEMAL tiNivERSiTESi REKTORLTTGU xunuu inani xunur,u
2015 YILI TOPLANTI ve KARAR TUTAXAGI

4688 sayrh "Kamu Giirevlileri Sendikalan ve Toplu Siizlegme Kanunu"nun 22. ve 41. maddeleri

ve bu kanuna dayah olarak grkanlan "Toplu Stizlegme Giiriigmelerinin Yaprlma Usul ve Esaslan ile
Kamu Giirevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danrgma Kurulu ve Kurum idari Kurullannrn
Tqkili, Qahlma Usul ve Esaslanna iliikin Ytinetmeli[i"in 14. maddesi gerelince Namrk Kemal
Universitesinde Kurum idari Kurulu tegkil edilerek, aqa[rdaki kararlar altnmrgtrr.

I.KIRUM BiLGiLERi:
1- Kurum Hizmet Kodu: 02
2- Kurum Kodu: 07
3- Kurum Adr: Namrk Kemal Universitesi RektairliiEii
,l- Kurum Temsilcileri: Prof. Dr. ismail YILMAZ - Kurul Bqk. (Rektdr Yardrmcrsr)

Sedat SUMBUL - Uy. (Genel Seketer Yard.)

Yasemin AKTA$ - Uy" (Hukuk Miigaviri)
M. Kamil TIRPANCI - Uy. (Personel Daire B;k.)

2-SENDIKA SiI,CiI-ERi:
l-Yetkili Sendika Adr: Memur Sen / Efitim - Bir - Sen Tekirda[ $ubesi
2-Sendika Kodu: 028
3-Sendika Temsilcileri: Ferruh TOPUZ

Vedat DAcDELEN
- Kurul Bagkan V. ($ube Bagkanr)

- Uye ($ube Mevzuat Seketeri)
Yrd. Do9. Dr. Seving ADiLOGLU - Uye (iniversite Sendika Temsilcisi)

3.GTTNDEM:

o Yetki Belgelerinin ibrazr
. Kurum idari Kurul Baqkan Vekilinin Sendikaca Tespiti
o Kurum idari Kurulu Uyeleri Arasrndan Raportdr Segimi
. i;yeri Cahlma Kogullarlnrn Giiriigiilmesi
. Dilek - Temenni ve Kapanrg

+GONDEM GEREGi YAPILAN GORO$ME vE ALINAN KARARLAR

. Kurum idari Kurulu I l/122015 tarihinde Rekttirliik Toplantr salonunda saat 10.00'te toplanmrstrr.
o Sendika temsilcileri yetki belgelerini ibraz etmiglerdir.
. ilgili ydnetmeliEin 4. maddesi gereli, kurumun en iist amiri olan Rekt6r tarafindan gdrevlendirilen

Prof. Dr. ismail YILMAZ Kurul Bagkanr, yetkili sendika Elitim-Bir-Sen tarafindan gd,revlendirilen

$ube Baqkanr Ferruh TOPUZ Kurul Bagkan Vekili olarak gdrevlendirilmigtir.
o Kurum idari Kurulunun ilyeleri arasrndan, Universite Sendika Temsilcisi Yrd.Dog.Dr. Seving

ADiLO6LU Raportdr olarak gdrevlendirilmigtir.
. i;yeri gahlma kogutlarrnrn gOriigiilmesine ba5lanmrg ve aqalrda belirtilen kararlar almmrqtr.

Senrtika Onerisi 1- Sendika iiyelerimizce, Giirevde Yiikselme ve Unvan De[igiklili stnavlartntn yaprlarak
personelin mapduriyetinin giderilmesini talep edilmi$tir.
Karar I- idari perconelin GArevde Yiikelme ve llnvan Degitiktifli srnavlannn 2016 y mda yap mosr

planlanarak uyg ulamastna karur veril m$lir.



Sendika Onerisi 2- Sendika iiyelerimizce, akademik personelin iiniversitemizce desteklenen ulusal ve

uluslararasr kongre iicretlerindeki limitin artttnlmasr ve destekleme sayrslnln arttrtlmast, iilke igerisinde
yaprlan uluslararast kongrelerin ulusal gibi kabul edilmeyip uluslararasr desteklerin arastna altnmast

iiniversitemiz akademik performansrnr artrrmasr ve akademisyenlerin asli faaliyetlerinin gergeklegtirmesi

amacryla talep edilmigtir.
Karar 2- Akademik penonelin faydalandt|4 anivenilemizce desteklenen ulusal ve uluslararat *ongre
icretterindeki limitii amnlmay ve desteileme saytsarrtn arfinlmasna karut eerilrni;lit. 0lke ige sinde
yap on uluslorurust kongrelerin ulusal gibi kabul edilmeyip uluslarurost desteklerin arasma alumosr
hususu Akademik Performans Kriterlerini Belirleme Komisyonuna iletilmesine karor ve lmi$tir.

Sendika Onerisi 3- Sendika iiyelerimizin; 2010t26 say "sendikal Geligmeler Do$ultusunda Ahnacak
Onlemler" konulu Bagbakanhk 

'genelgesinin 
kamu gdrevlilerinin iiyesi oldulu sendilianrn temsilcisinin de

disiplin ve yiiksek disiplin kurulu gahgmalanna katrlmalanna imkan sallanmasr" hiikmtiniin geref,ince

disiplin kurullannda sendika temsilcisinin ga!,nlmasr talep edilmigtir.
Karor 3- 2010/26 sayfu'sendikal Get$meler Dofirultusunda Atnocak Ontenler" konulu Bosbakanlfi
genelgesinin "kamu gdrevlilerinin Ayesi oldu|u sendikann temsilckinin de dbiplin ve yfrke* dbiplin
kurulu galqmalanno kalrlmala na imkan sa(lanmost" hikm n0n gere(i olaru* sendika Qesi olan
mcmurlann dbiplin sorusturmast s1z konusu oldulundo mevzual getgevesinde gere[i yaprlmnstna karar
verilm$tir.

Sendika Onerisi G Sendika Uyelerimizin; 201012 wyrh BaSbakanhk genelgesi ile diizenlendili izere,657
sayrh kanunun yer de[igtirme suretiyle atamalarrna dair ydnetmelik kapsamrnda yaprlacak atamalarda, eg ve

saf,hk durumuna dayah gorevlendirme ve atamalarda aile birlifiinin satlanmasr konusunda gahqanlarrn

taleplerine duyarhlrk gOsterilmesi talep edilmigtir.
Karar 1- 0niversilenin personel ihliyocrna binaen 657 say r kanunun yer de(qtirme suretiyle
olamaloJtna dair ydnetmelik kapsatrunda yap acok atamalarda, eS ve salhk durumuna dayalr
gdrevlendirme ve atomalatda aile birliiinin sallanmost konusunda gahsanlann toleplerine hassasiyel
gi$erildi$i ve bu uygulamaya devam edilmesi kararlasnrtlr tltt

Sendika Onerisi S Sendika iiyelerimizin; 2010t2 sayfi Bagbakanhk genelgesi ile dtizenlendif,i iizere,
gahganlarrn bakmakla yiikiimlii oldulu engelli aile bireylerinin giinlilk bakrmr igin izin kolayhlr sa[lanmasr
talep edilmigtir.
Karar 5- Qatqanlann bakmakla yiikiinlii olduPu engelli aile bircylerinin ginlfik ba*mt igin izin
koloyh$r so$an&p belirlilm$ bu aygalamaya devam editmesine karut vedlmi;lit.

Sendiks Onerisi G Sendika iiyelerince 20ll/2 sayrlr " igyerlerinde Psikolojik Tacizin Onlenmesi " konulu
Bagbakanhk genelgesi dikkate ahnarak, gahganlara ve direncilere ydnelik her tiirlii taciz, mobbing ve
ayrrmcrh!rn 6nlenmesi igin gerekli tedbirlerin ahnmasr talep edilmigtir.
Xarar 6 Qalryanlara ve direncilerc ydnelik her lii lociz, mobbing ve aynmah$n dnlenmesi
hasusunda genelge gerefrinin yap dr[t belirtilm$ ve bu uygulamaya devam edilmcsine karar verilmiglir,

Sendika Onerisi 7- Sendika iiyelerince Universite yerlegkeleri igerisinde O$encilerin ve personelin
giivenliti igin arag hrz limitlerine uyulmasrnrn saglanmasr, 6zellikle kavgak nitelif,i ta;ryan yerlerde hrz
kesici tiimseklerin konulmasr ve park sorunun gOziimlenmesi talep edilmigtir.
Karur 7- 0nivenite yerleS*eleri igerisinde Olrencilerin ve penonelin g venlifli igin kavSak niteli(i tastyan
yerlerde hu kesici fimsekletin konulmasr ve park sorunun farkh CAziinle e de(erlendirmeye ahnaca(t
karur verilmi;tir.



Sendika 6nerisi & Sendika iiyelerince, Universitemiz btinyesinde her ytl verilen akademik yayrn teivik
6diillerinin birimler (fakulteler, yiiksekokul ve meslek yiiksekokullarr) bazrnda def,erlendirilerek ti'diillerin

verilmesi talep edilmiqtir.
Raror E- finivenitemiz b nyesinde her y verilen okademi* yayn teSvik ddiillerinin bhinler baanda

vefilmcsi prensip koranna vanlmtslr.

Sendika Onerisi 9- Sendika temsilcilerince OSYM Temsilcili[ince organize edilen Agrk OEretim

Faktiltesinin srnavlannda idari personelin daha adil ve hakkaniyet tilgiileri igerisinde gdrevlendirme

yaprlmasrnrn saf, lanmasr talep edilmif tir.

Karar 9- OSYM TemsilciliEince organize edilen anavlar ve Ag* o(relim Fakfrllesinin smovlannda ida

penonelinin gdrevlendirilmesi hususundo gerekli gdrasmele n yaprlaco$ belirtilmi$lit,

Sendika 6nerisi lG. Sendika iiyelerince iiniversite geligtirme ddeneklerinin idari personele de Odenmesi

igin Yiikseko$etim Kurulu Bagkanh!r nezdinde girigimlerde bulunulmast talep edilmigtir.

Karur l0- YhksekA(relim Kurulu nedinde gere*li gir$itnlerde bulunulmosna karur verilmiSlir.

Sendika Onerisi 1l- Sendika iiyelerince Universitemiz personelini ta$lyan ve 30 Haziran 2015 tarihinden

itibaren kaldrrrlan servislerin tekiardan servis hizmetine baglamasrntn Akademik ve idari personelin, mesai

saatlerine uyumu ve gah$anlar arasrndaki zaman ihtilafinr ortadan kaldrrtlaml daha verimli gall;llacagrnr

diigiinerek servislerin tekrardan getirilmesini talep edilmigtir.

Karar 1I- finivenitemiz penonelini tosryan semisledn 2016 y nda hizmele gimesi igin gere*li
galqmalann yaprldtp belirtilm$tir.

Sendika Onerisi 12- Universite biinyesinde bulunan tiim binalarda bayan ve erkek ibadet yerleri

olu$turularak dtsenci ve personelin ihtiyaglarrnrn giderilmesi talep edilmektedir.

Karur 12- Konu ile ilgili ttygun yerler gAden Se1iilerck de(erlendirilece*tir.

Sendika $nerisi l3- Universite kiitiiphanesine ahnan kitaplarda devlet b[yiiklerine hakaret ifadeleri igeren

kitaplar bulundurulmamasr talep edilmektedir.

Karur l3- Xonu ile ilgili gerekli hassosiyel gAslerileceklit

Sendika 6nerisi l,L Universitenin ilgelerdeki ve merkez kamptisteki birimlerinde temizlik ve g0venlik

personel sayrsrnrn arttrrrlmasl talep edilmektedir.

Karar 11- 0nivenitenin ilgelerdeki ve mcrkez *ampiisteki biritnle nde giivenlik saltsrzrn artmldr(t
beliaitmistir. Temizti* personel saysrrun da imkanlar dahilinde de$erlendi leceti karun ve lmistir.

Sendik Onerisi 15- E[itim ve 6gretim boyunca kantinlerin aktifhale getirilmesi talep edilmektedir.

Karor 15- Konu ile ilgili olarak kantinlerin Aze eStirildiSinden dolayt bu son nun yaganmayaca[t
belirrilm$tir.

Sendika Onerisi fG BAP projelerinde; ara5trrmacrlann iki projeden fazla yardrmcr araltrncr giirev alamaz
srnrrrnrn kaldrrrlmasr hususu talep edilmektedir.
Karur 16 Atottrmacrlann iki projeden lazla yardtmct aratltrtct gArev alamaz srnt n,n koldtnlmasr
hususun gAzAmA Qin gerckli girgimlede bulunulacap belirlilmiSlit. Aynca sonuglandtnlmq BAP proje



ctkttlan tafanan indeklerdeki bir dergide yayulanmast durununda yeni basvuru yop an proiede

arur,ttftctlafo pfojenin sonuglann sunmak kay& ile, yap an yuAigi-yuAdty *ongre, *o,nferals yL katilm
vdiqa yollui giderlerini kars amak izere 3.000.- TL ye kadar ek bfrtge ile desteklendi$i belirtilmi$tit.

Sendiks flnerisi l7-Sendika temsilcileri, 46EE sayrh Kamu Gdrevlileri Sendikalarr ve Toplu S6zlegme

Kanunu gere$i Kurum idari Kurul Toplangsrnda gdriigiilen ve altnan kararlann uygulanmastntn

sallanmasinr ve yap,lan gOriisme tutanaklannrn Universitenin web sayfasrnda yaylnlanmaslnl ve duyuru

yoluyla gahganlara ve birimlere duyurulmastnt talep etmigtir.

Korur l7-_Toptan dAd sayla olan bu toplanlt tutana*nm imzalanmasmt mfrleakiP frnivenitenin web

sayfowda duyurulmostna karor verilm$tir. I l/l 2nil 5
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