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İSTANBUL MEDENİYET 

ÜNİVERSİTESİ

T.C. 
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 

Personel Daire Başkanlığı

Sayı : 53766464-846.04-E.l 186 13/03/2017
Konu : Kurum İdari Kurul Raporu

TÜRKEĞİTİM-SEN

Üniversitemiz Kurum İşveren vekilleri ile Sendikanız İstanbul İl Başkanlığı temsilcileri 
tarafından 29.11.2016 tarihinde imzalanan Kurum İdari Kurul Raporu ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN 

Rektör

Ek: Kurum İdari Kurul Raporu (3 sayfa)

Adres: Dumlupınar Mahallesi D -100 Karayolu No:98 Kadıköy / İstanbul ^
Telefon: 0 (216) 280 33 33 Faks: 0 (216) 280 20 21 
Elektronik Ağ: http://www.m edeniyet.edu.tr/

5070 sayılı E lektronik İmza K anunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile üretilmiştir. 
Evrak teyidi https://ebyssorgu .m edcniyet.edu .tr/adresinden3L 93-8L 5S-8D P5 kodu ile yapılabilir.

http://www.medeniyet.edu.tr/
https://ebyssorgu.medcniyet.edu.tr/adresinden3L93-8L5S-8DP5


İSTA N B U L M ED EN İY ET Ü N İV E R SİTE Sİ K URU M  İDA Rİ K U R U LU  RA PO R U

4688 sayılı K am u Sendikaları Kanunu ile bu kanuna dayanılarak oluşturulan K urum  îdari Kurulları, Yüksek 
İdari Kurul, K am u İşveren K urulu ve U zlaştırm a K urulunun teşkili ile çalışm a usul ve esaslarına ilişkin 
yönetm eliğin ilgili hüküm leri gereğince, kurum  düzeyinde yetkili sendika kam u görevlilerinin işyeri çalışm a 
koşulları ve kanunların kam u görevlilerine eşit uygulanm ası konularında görüş bildirm ekte görevlidir.

Bu çerçevede: İstanbul M edeniyet Ü niversitesi Kurum  İşveren vekilleri ile Türkiye Eğitim , Ö ğretim  ve Bilim  

Hizm etleri Kolu K am u Çalışanları Sendikası İstanbul İl Başkanlığı tem silcileri, 2016/2. dönem  K urum  İdari 

K urulunda görüşm eye esas olm ak üzere adı geçen sendika tarafından çalışanların görüşü alınarak belirlenm iş 

konuların gündem e alınm ası için 29.11.2016 tarihinde, saat 16:00-17:00‘da toplanm ış ve aşağıdaki kararları 

alm ıştır.

M adde 1:
Gündem: 2016/1. Dönem Kurum İdari Kurulunda alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının
değerlendirilmesi.
Karar: 2016/1. Dönem Kurum İdari Kurulunda alınan kararların bir-ikisi dışında uygulandığı,
uygulanamayanların da izlendiği ifade edilmiştir.

M adde 2:
Gündem: Üniversitenizde 02.12.2015 tarihinde 2015/2. Dönem ve 02.05.2016 tarihinde yapılan 2016/1. Dönem 
Kurum İdari Kurullarında Görevde Yükselme Sınavı’nm 2016 yılı içinde yapılacağı kararlaştırılmıştı. Ancak 
bugüne kadar sınavın yapılması ile ilgili somut bir gelişmenin olmadığı görülmektedir. Alınan kararlar gereği 
Görevde Yükselme Sınavı’nın bir an önce yapılmasını,
Karar: Üniversitemiz çalışan idari personelin “Görevde Yükselme Sınavı”nın en kısa zaman diliminde açılacağı 
ifade edilmiştir.

M adde 3:
Gündem: Üniversitenizde çalışan personele yaptıkları iş ve işlemlerle ilgili (KBS, Elektronik Belge Yönetimi, 
Öğrenci Bilgi Sisteminin Kullanımı, Mevzuat gibi) ve faaliyet alanlarında uzmanlaşmaya yönelik hizmet içi 
eğitimlerin verilmesini,
Karar: Üniversitemiz çalışan personeline yönelik 16.03.2016 -  01.06.2016 tarihleri arasında “Hizmet İçi Eğitim” 
verilmiştir. 2017 yılı içerisinde hizmet içi eğitim programı için tüm birimlerden ihtiyaç olan alanlara dönük eğitim 
programı talepleri alınmış, bu çerçevede 2017 yılı için “Hizmet İçi Eğitim” programı takvimi hazırlanmaya 
başlanmıştır.

M adde 4:
Gündem: Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarında alman genele şamil kararların üniversite internet sayfasında 
yayınlanmasını,
Karar: Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarında alman genele şamil kararlar için kurum içi bilgilendirme 
yapılmaktadır.

M adde 5:
Gündem: 2011/2 sayılı “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi” konulu Başbakanlık Genelgesi dikkate 
alınarak, çalışanlara yönelik her türlü taciz, mobbing ve ayrımcılığın önlenmesi için çalışma kurulu oluşturulmasını 
ve kurulda yetkili sendika temsilcisinin bulunmasını,
Karar: Talep dikkate alınmış olup gerekli düzenleme yapılacaktır.

M adde 6:
Gündem: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri gereğince görevli personele sınıfı dışında, 
kişinin yazılı beyanı olmadıkça iş yaptırılmamasını,
Karar: Üniversitemizde görevli personele sınıfı dışında herhangi bir görevde iş yaptırılması söz konusu değildir.



M adde 7:
Gündem: Üniversitenizde iş güvenliği uzmanlığı alanında şartlara haiz olan idari personelin de uzmanlık yetki 
belgesi alabilmesi için gerekli iş ve işlemlerinin başlatılmasını,
Karar: Üniversitemizde iş güvenliği uzmanlığı alanında şartlara haiz olan idari personelin uzmanlık yetki belgesi 
almasına ilişkin iş ve işlemler kişisel bir talep olup kişilerin mesleki kariyerini geliştirmeye yönelik bir harcama 
kurum bütçesinden karşılanamamaktadır.

Madde 8:
Gündem: Üniversitenizde uygulanan 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre yapılan görevlendirmelerinin 
gözden geçirilmesi ve personelin mağduriyetinin önlenmesini,
Karar: 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi ihtiyaca binaen uygulanmakta olup görevlendirme yapılırken kurum 
personelinin durumu da göz önünde bulundurulmaktadır.

M adde 9:
Gündem: Rektörlük ile Kartal Cevizli Yerleşkesi arasında çalışan servisin öğrenci ve personel arasında olumsuz 
durum ve mağduriyetlere neden olmaması için imkânlar ölçüsünde ayrı olarak düzenlenmesini,
Karar: Kamu kaynaklarının yetersizliği sebebiyle Kartal Cevizli Yerleşkesi arasında öğrenci ve personel için ayrı 
servis uygulaması yapılamamaktadır.

Madde 10:
Gündem: Milli ve manevi değerlerimizin bir tezahürü olarak kurumsal paylaşma ve bütünleşmeyi sağlamak 
amacıyla personelin birinci derece yakınlarının ölüm haberlerinin üniversiteniz ana sayfasında ve bütün personele 
e-posta aracılığıyla duyurulmasını,
Karar: Üniversitemiz personelinin birinci derece yakınlarının ölüm haberleri fiilen web sayfamızdan 
duyurulmaktadır.

M adde 11:
Gündem: Üniversitenizde faaliyet gösteren yemekhane ve kantinlerin denetleme raporlarının internet sayfasında 
yayınlanmasını.
Karar: Üniversitemizde faaliyet gösteren yemekhane ve kantinlerin denetleme raporları Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığının web sayfasından duyurulacaktır.

M adde 12:
Gündem: Yüksek olan kantin fiyatlarının alım düzeyine çekilmesi ayrıca fiyat tespitinde yetkili sendika ve öğrenci 
temsilcisinin görüşünün alınmasını,
Karar: Üniversitemiz kantin fiyatları personel sayısına göre ve çevredeki diğer devlet üniversitelerinin fiyatları 
dikkate alınarak belirlenmiştir.

Madde 13:
Gündem: Üniversitenizde öğrenci ve personel sayısı artışına karşın yemekhanelerde birlikte yemek hizmeti 
verilmesi her iki tarafında mağduriyetine neden olmaktadır. Personel ve öğrencilerin yemekhanelerinin birbirinden 
ayrılarak hem öğrencilerin hem de personelinin mağduriyetinin giderilmesini,
Karar: Üniversitemizin fiziki mekân yetersizliği sebebiyle personel ve öğrencilerin yemekhanelerinin birbirinden 
ayrılması mümkün değildir. Üniversitemizde ileriki dönemde fiziki şartların iyileştirilmesi halinde bu ayrıma 
gidilebilecektir.

Madde 14:
Gündem: 4688 sayılı Kamu Sendikaları Kanunu gereği Kurum îdari Kurulu toplantılarında görüşülen ve alınan 
kararların uygulanmasının sağlanması ve yapılan görüşme tutanaklarının üniversite internet sitesinde yayınlanması 
gerekmektedir. Kurul tarafından tutanak imzalandıktan sonra üniversitenizin ana sayfasında personeli 
bilgilendirmek için yayınlanmasını ve tüm birimlere yazı ile gönderilmesini,
Karar: Kurum İdari Kurul Raporu Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasında
yayımlanmaktadır.
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Prof. Dr. M ustafa Ç İÇEK LER 

Rektör Y ardım cısı

Salih BİLGİN 

Genel Sekreter Y ardım cısı V. Türk Eğitim -Sen 

İstanbul 1 N olu Şube Başkam
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