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Kurum idari Kurulu
Toplantı ve Karar Tutanağı
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 09.11.2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile
Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca kurum ve yetkili Türk Eğitim-Sen
temsilcilerinden oluşan Marmara Üniversitesi Kurum İdari Kurulu oluşturulmuştur. Kurul 2007/2
dönemi toplantısında, Türk Eğitim-Sen Sendikasının 15.05.2007 tarihli dilekçesinde yer alan konuları
gündemine alarak görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
Madde 1. Üniversite personelinin maaşlarının yatmış olduğu bankadan herhangi bir nakdi yardım
alınmadığından şu an için personele dağıtılacak promosyon uygulamasının bulunmadığı, ancak Banka
ile l Ekim 2008 tarihinde yenilenecek yeni dönem için 19 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı
Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda yer alan esaslar dikkate alınarak Üniversitemiz çalışan
personeline "promosyon" adı altında ayni ve/veya nakdi ek mali imkanlar sağlanması hususunda
gerekli çalışmanın yapılması ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına,
Madde 2. İkinci öğretimden fazla mesai ve döner sermaye katkı paylarının mevzuata uygun olarak
ödendiği tespit edilmiştir. Üniversitemizde, ikinci öğretimden fazla mesai ve döner sermayeden katkı
payı alamayan idari personelin, bu İmkanlardan faydalandırılması amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde
gereğinin yapılmasına,
Madde 3. Üniversitemiz personelini taşıyan servislerin Rektörlükçe alınan tedbirler ve gözlemlenen
eksikliklerin tamamlatıiması suretiyle tüm bu hizmetten yararlanan personelimizin memnuniyeti
sağlanmıştır. Her dönemde personelimizden ve sendikadan gelecek yeni talepler dikkate alınarak
modern taşımacılık sistemi ilkeleri çerçevesinde çalışan memnuniyetinin artırılmasına ve gerekli
tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.
Madde 4. Yetkili sendika temsilcilerinin 4688 sayılı yasadan kaynaklanan temsilcilik haklarından
yararlandırıldıkları tespit edilmiştir. Bu konuda herhangi bir aksamanın olmaması için işyeri
temsilcilerinin listesinin kuruma verilmesi ve bunların temsilcilik haklarının birim amirlerine bir yazı
ile bildirilmesine karar verilmiştir.
Madde 5. Yetkili sendikaya imkanlar ölçüsünde her kampüste temsilci odası tahsisi ve ayrıca bîrer ilan
panosunun sağlanmasına karar verilmiştir.
Madde 6. Üniversitede bulunan İdari personel ve araştırma görevlilerine yasal mevzuat çerçevesinde
ücretsiz olarak yemek verilip verilemeyeceği konusunun araştırılmasına karar verilmiştir.
Madde 7. Üniversitemiz bünyesinde disiplin kurullarının yasal mevzuata göre oluşturulmasına ve
işlerlik sağlanmasına karar verilmiştir.
Madde 8. Talep eden öğretim elemanlarına indirimli taşıma kartı (paso)'nun herhangi bir problemle
karşılaşmadan düzenli olarak verildiği tespit edilmiştir. İndirimli taşıma kartı (paso)'nun üniversitemiz
bünyesinde çalışan idari personele de verilmesi için, bunların yaptıkları görevler itibari ile bu haktan

yararlanmalarının mümkün olup olmadığının araştırılması ve bunlara da indirimli kart (paso) verilmesi
için gerekli çalışmanın yapılmasına bu konuda Büyük Şehir Belediyesi nezdinde gerekli girişimlerin
yapılmasına,
Madde 9. Üniversitemiz personeli ve 1. derece yakınlarının Üniversite Hastanesi ve Diş Hekimliği
Fakültesi polikliniklerinden faydalanmalarında gerekli kolaylıkların sağlanması için çalışmalar
yapılmasına,
Madde 10. Üniversitemizin ihtiyaç duyulan tüm kampüslerinde Mediko-Sosyal merkezlerinin açıldığı
ve en üst düzeyde hizmet verdiği tespit edilmiştir.
Madde 11. Personelimizin Diş Hekimliği Fakültesinde tedavisini gerektiren durumlarda kolaylık
sağlaması ve zaman kaybını önlemesi için Göztepe Kampüsünde tedavi hizmetlerinin verilmesi için
çalışmalar yapılması,
<
Madde 12. Üniversitemizde 2008 yılı programı içinde yapılması planlanan görevde yükselme sınavıyla
ilgili duyurular yapılmış olup, gerekli çalışmaların devam ettiği bununla ilgili olarak 15 Ocak 2008'e
kadar taleplerin toplanacağı ve daha sonra ÖSYM'nin belirleyeceği takvim doğrultusunda sınavların
yapılacağı tespit edilmiştir.
Madde 13. Üniversitemiz bünyesindeki kampüslerde personelin talebini karşılayacak şekilde kreşlerin
(çocuk yuvalarının) açılması konusunda çalışmalar yapılmasına,
Madde 14. MÜSEM'e bağlı olarak açılan yabancı dil ve bilgisayar kurslarından üniversite personelinin
hizmet içi eğitim kapsamında değerlendirilerek faydalanmalarının sağlanmasına,
Madde 15. ıPersonelin iş verimliliğini artıracak, moral gücünü yükseltecek ve grup dinamizmini
oluşturacak mevcutların yanında Haydarpaşa Kampüsünde de sosyal tesislerin açılmış olduğu tespit
edilmiştir.
Madde 16. Üniversitemizin yenilenen web sayfasında yetkili sendika olarak Türk Eğitim-Sen
sendikasına link adresinin tahsis edildiği tespit edilmiştir.
Madde 17. Personel Daire Başkanlığı bünyesinde yapılacak hizmetiçi eğitim programlarıyla personelin
bilgilendirilmesi ve eksikliklerini tamamlamaları için kurslar, seminerler ve bilgilendirme
toplantılarının yapılmasına,
Madde 18. Üniversite Hastanesinin acil servis bölümüyle ilgili hizmet kalitesinin iyileştirilmesine
yönelik çalışma yapılmasına karar verilmiştir. 18.12.2007

