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4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalan Kanunun 22. maddesi ve 20.04.2012 taih ve 28270

sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılanma Usul ve

Esaslan ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum
İdari Kurullannın Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslanna İlişkin Yönetmeliğin 14, maddesi

gereği oluşturulan Kurum İdari Kurulu 2014 yılı Mayıs ayr toplantısında aşağıdaki kararlar

almıştır, 2|.05.2014

KURUMBILGILERI:
l-Kurum Hizmet Kolu :02

2-Kurum Kodu :08

3-Kurum Adı :Gebze Yüksek l'eknoloji Enstitüsü
4-Kurum Temsilcileri a)Bahtiyar TELLİ Genel Sekreter V.

b)Nadir YILDIRIM İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
c) Şenol Çam Strateji Daire Başkanı

SENDiKA siLcİıBRi :

l-Sendika Adı : Türkiye Kamu-Sen/Türk Eğitim Sen.Kocaeli 2 No'lu Şubesi
3-Sendika Temsilcileri a) Doç. Dr. Hakan HOCAOĞLU- Temsilci

b) Kadir GÜRBÜZ - Temsitci Sekreteri
c) Adem CEP_ Üye



GvTE iLE rünr BĞiriır_sEN KocAELi z Noıu şuBE ARAsINDA
yApILACAK oLAN 20l4ll.DöNpırl xunuıl in.q.Ri xuRul-u rrxr,ir

ııannnı,tni

Madde:1

Başbakanlığın 2003117 sayılı genelgesi gereğince yetkili sendika için pano tahsisinin
yapılmasını, diğer sendikaların da duyurulannı yapabilecekleri ayrıca bir panonun tüsis
edilmesini,

Aynca yetkili sendikaya mahsus olmak tizere Üniversitenin merkezi konumunda
kullanılmak i2ere bir oda tahsisinin yapılmasını,

Enstitiimiiz web safasında, yetkili sendikanın faaliyetlerinin, dulurulannın ve Kurum
İdaıe Kurulu'nun kararlannrn ihtiva edileceği bir bö|iimiin ayrılmasınr,

Madde:2

Enstitiimüz öğrenci ve personel sayısı göz önüne alındığında ve her gtin karşılaşılan
sorunlar incelendiğinde hali hazırda faaliyet gösteren yemekhanelerimizin yeterli gelmediği,
özellikle Kimya ve Biyoloji Bölümleri, Kimya Mühendisliği, Bilgisayar ve Elektronik
Mtihendisliği gibi böliimlerinin personelinin uzaklık açısından düa rüat kullanabilecekleri
üçüncü bir yemekhane binasrrun yapılmasını,

Mevcut yemekhanelerdeki yemekhane hizmetlerinin ve yemekhane ihalesini kazanan
mevcut firmanm yemek kalitesini iyileştirmesini,

Periyodik olarak gerçekleştirilen yemekhane ve kantin denetlemelerine yetkili
sendikadan bir temsilcinin katılmasını,

Madde:3

Mevcut kantinin satmakta olduğu iirünlerin muadilleri ile kıyaslandığında oldukça
yüksek fiyatlardan satılmakta olduğu şik6yetleri gerek personel gerekse öğrenciler tarafından
dillendirilmektedir. Kantin fiyatlannın belirlenirken diğer Üniversite veya kurumlann kantin
fiyatları ile mukayese edilerek belirlenmesini,

Madde: 4

Döner sermaye paylannın Kuruma ayrılan kısımlar ile personele ayrılan kısımların,
personel lehine yeniden düzenlenmesini, dağıtılan ödeneğin personele eşit şekilde
dağıtılmasını,

Madde:5

Enstitiimiizde tedvirerı/ vekAleten görevlendirilmelerin yapılması yerine, bu kadrolara
atama veya görevlendirmelerin liyakat, başarı ve görevde yükselme srnavlanna uygun olarak
yapılmasıru,

Bilgisayar işletmeni, şef, müdür boş kadrolannın belirlenerek tarafımıza bildirilmesi,



l2.04.20l4 Tarih ve 28970 sayılı Resmi Cazetede yayımlanan Yüksek Öğretim Üst
Kuruluşlan ile Yiiksek Ögretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinin uygulanmasını ve Görevde Yfüselme ve
Unvan Değişikliği sınavı açılmasını,

Madde:6

Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakımevleri hakkında yönetmeliğin
2. Maddesine dayanılarak bakımevleri kurumun bağh veya ilgili olduğu bakanın onayı
alınmak suretiyle kurumca istihdam edilen memurlann 0-6 yaş grubuna giren en az 50 çocuğu
için kurumun idari ve mali işlerle ilgili birimine bağh olarak açılabilir.

4857 sayılı iş kanunun 88. Maddesine dayanılarak çıkanlan, Gebe ve Emziren
Kadınlann Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlanna Dair
Yönetmelik'in "Oda ve Yurt Açma Yfüümlülüğü" başlıkh 15'inci maddesine göIe, keş
açma yiikiimlülüğü şu şekilde düzenlenmiştir:

" Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, ]50'den çok kadın işçi çalışırılan işyerlerinde,

0-6 yaşındaki çocuHarın bırakılması ve bakılması, emziren işçilerin çocuklarını emzirmeleri
için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması
zorunludur. Yurt açma yühjmlülüğünde olan işverenler yurt içinde anaokulu da açmak
zorundadırlar. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzal<sa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.

işverenler, ortaHaşa oda ve yurt kurabileceHeri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, bu

Yönetmelihe öngörülen niteliHeri taşıyan yurtlarla yapacaHarı anlaşmalarla da yerine
getirebilirler. "

iısiti kanun ve vönetmelik]ere uyqun olarak Enstitümüz personelini,!

Yiıe 4857 sayıh iş kanunun 81. Maddesinde:
İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalışnrdıkları işyerlerinde alınması gereken

iş sağlığ ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve
meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve
güvenlik hiznetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin
tehlikı sınıf ve derecesine göre;

a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini

görevlendirmekle,
c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis

veya teknik elemanı görevlendirmekle, yükümlüdürler.

ılsili madde sereğince Enstitümüz bünvesinde devamlı
hekiminin bulunmasını.

olarak sörev yaDacak i§yer|

kullanabileceği bir kresin acılmasını.



Madde:7

Bölümlerde yeterli sayıda personel istihdam edilmediği için idari işleri araştırma
görevlileri yapmak zorunda olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle idari personel açığının
giderilmesini,

Aynca laboratuvar kullan-ım oranları yüksek olan böliimler için, laboratuvar
diizeninden ve diğer gerekli işlerden sorumlu olacak teknik personel ihtiyacınrn giderilmesini,

Madde:8

ÖYP btltçelerinin gelmesinin luzlandırılması ve takibinin yapılmasını,

Akademik personelin katıldıkları konferans katılım ücıetlerinin, yolluk ve
yevmiyelerinin, Fakülte, Bölüm ve Böliim içerisinde akademik personele adaletli olarak
dağıtılmasının sağlanmasınr ve bütçe dağıtımının takibinin yapılmasını,

Madde:9

Akademik personelimiz arasında doktoralarını bitirmek iizere olan geçici kadrolardaki
personele dokloralannı tamamladıkan sonra Üniversitemizde en az bir sene daha çalışma
hakk tanınarak, kahcı kadro bulma aşamalarında Enstiti,imüzde 33/a'ya göre
görevlendirilmesini,

Madde:10

Doçentlik unvanını kazanmış ve profesörliik unvanmr hak eden öğretim üyelerine
kadrolannın verilerek, ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesini,

Doktorasrnı tamamlayarak uzun yıllardır yardımcı doçentlik kadıosu bekleyen
araşt[ma ve öğıetim görevlileri bulrrnmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi için acil bir eylem
plan-ı ortaya konulaıak ve kadro bekleme süreleri göz öni,ine alınarak sorunun çözülmesini,

Yetkili sendika olarak talep ve arz ederiz.

Tiirk Eğitim-Sen Kocaeli 2 nolu Şube adına;

Doç. Dr. M. Hakan Hocaoğlu
kadir Gürbiiz
Adem Cep



GüNDEM GEREĞİ YAPILAN GöRüŞME VE ALINAN KARARLAR

1- Katip üye olarak Kadir GÜRBÜZ seçilmiştir.
2- Pano tahsisi için gerekli diizenlemelerin yapılma§ına, Enstitilmiiz web sayfasında

Kurum İdare Kurulu Kararları'nın duyurulması için çalışma yapılmasına, oda tahsisi
için fiziki imkAnlar çerçevesinde değerlendirilmesine,

3- Yemekhane ile ilgili mevzuat çeiçevesinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığından iyileştirmeler hakkında görüş alrnmasına,

4- Kantin ile ilgili mevzuat çerçevesinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı'ndan
iyileştirmeler hakkında görüş alınmasına,

5- Döner Sermaye paylarının Kuruma aynlan kısımlar ile personele aynlan kısrmların
personel lehine yeniden düzenlenmesi için Mevzuat çerçevesinde gerekli
diizenlemelerin yapılması,

6- Özellikle Bilgisayaı İşletmeni kadrolan için kurum genelinde diizeltme yapılacaktır,
Diğer idari personel için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kurumun
ihtiyaçlaıı ölçüsiinde değerlendirileceği,

7- Kreşle ve kurum doktoru ile ilgili gerekli alt yapı çalışmalan yapılarak bir sonraki
KİK'da degerlendirmeye alınması,

8- İdari ve teknik personel ihtiyacınn karşılanması için çalışma yapılması,
9- ÖYP bütçelerinin gelmesinin hızlandırılmasr için YÖK nezdinde gerekli girişimlerin

yapılması,
10- Mevzuat çerçevesinde gerekli di,izenlemelerin yapılması,
11- Akademik kadrolarla ilgili mağduriyetin giderilmesi,
12- Yukarda ahnan kararlara itişkin gelişmelerin Ekim 2014 KİK toplantısında

değerlendirilmesi,

Karar aitına alınmıştır.

ToPLANT|YA KAT|LANLAR|N iıvızısı :

Kamu İşveren Temsilcileri sendika Temsilcileri

Adı Soyadı Imzast Adı Soyadı Imzası

Bahtivar TELLI Doç.Dr.Hakan
HocAoĞLU

Nadir YILDIRIM
İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanı

Kadir GÜRBÜZ
Tensilci sekreteri

Şenol Çam
Strateji Daire Başkanı Adem CEP

üy"

Genel Sekreter V.


