
2004-2005 DÖNEMİ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI RAPORU 
 

AKADEMİK TALEPLER: 

   

1.  2547 Sayılı yasanın 33/a maddesine göre çalışan araştırma görevlilerinin, yeniden 

atanmalarının 30/d maddesine göre yapılmasına ilişkin uygulamaya; sendikamızın 

itiraz ettiği gündem maddesine kurum tarafından verilen yanıt şöyledir: 

“Yargı kararlarına, mevcut kanun ve yönetmeliklere göre düzenleme yapılacaktır.” 

2.  Atama ve yükseltmelerle ilgili olarak kurum; ilgili yönetmelik esaslarına göre 

davranıldığını önemle vurgulamıştır. 

3.  Üniversitemiz akademik personelinin bildiri sunarak katıldığı toplantılardaki 

“katılım ücretinin” kurum tarafından karşılanmasına ilişkin talep:  “Bütçede katılım 

ücretti tertibi” olmadığından kabul edilmemiştir. 

 

SENDİKAL TALEPLER 

 

4.  Personelin çalışma koşullarını ilgilendiren konulardaki komisyonlarda sendika 

temsilcisinin bulunması talebimize; “akademik personel olması koşuluyla, 

olabilir” yanıtı alınmıştır. 

5.  Üniversite personel politikalarıyla ilgili süreçlerde oluşacak komisyonlarda sendika 

temsilcilerinin bulunması talebimize ““akademik personel olması koşuluyla, 

olabilir” yanıtı alınmıştır. 

6. 4688 Sayılı Yasa gereğince,  “sendika ilan panosu” bulunmayan birimler 

belirlenerek, bu durumun Rektörlüğe bildirilmesi durumunda, Kurumun birimlere 

gerekli yazıyı yazmasına karar verilmiştir. 

7. İşyeri temsilcilerinin 4688 Sayılı Yasadan kaynaklanan haklarından 

yararlandırılması, konuyla ilgili tüm birimlere Kurum tarafından yazı gönderilmesi 

talebimiz uygun görülmüştür. 

8. Birimlerde sendika odası tahsisi edilmesi için Kurum tarafından tüm birimlere yazı 

gönderilmesi talebimiz uygun görülmüştür. 

9. Sendika yetkililerinin üyeleri ile yapacakları toplantılar ve sendikal etkinlikler 

(toplantı, konferans, seminer v.b) için işyerlerinde yer verilmesi. Bu konudaki 

duyarlılığın tüm birimlere yazı ile iletilmesi uygun görülmüştür. 

10. Sendika yetkililerinin işveren veya işveren vekili ile görüşmelerinin daha hızlı ve 

kolay yapılması ve konuyla ilişkin tüm birimlere yazı gönderilmesi talebimiz 

uygun görülmüştür. 



11. Sendikadan gelen yazılara genel kurallar çerçevesinde yanıt verilmesi uygun 

görülmüştür. 

 

EKONOMİK SOSYAL İDARİ TALEPLER 

 

12. Yemek ücretleri konusundaki gündem maddesine ilişkin olarak Kurum; “Yemek 

ücretlerinin Maliye Bakanlığı’nın bütçe talimatları doğrultusunda belirlendiği ve 

en alt limitlere göre ücretlendirildiği, bu tür yerlerin denetim ve idaresinin 

kanunlarla Kurumlara ait olduğu, sendikanın buna taraf olmadığı ancak, 

istenildiğinde sendikaya yemek ücretleri ve denetimle ilgili bilgi verilebileceği” 

belirtmiştir.     

13. Döner sermaye katkı paylarının 2547 Sayılı Kanunun 58. maddesine göre 

dağıtıldığı, ilgili madde uyarınca gelirin fiilen çalışanlara ve katkı payı olanlara 

verileceği; ancak öğretim üyelerinin doğrudan ve dolaylı katkısı olup olmadığına 

bakılmaksızın döner sermayeden elde edilecek gayri safi hasılatın % 5’in den az 

olmaması kaydıyla, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla dağıtılacağı belirtilerek; 

sendika işyeri temsilcilerinin bu konuda bilgilendirilmesi konusuna açıklık 

getirilmemiştir. 

14. Ulaşım sorunuyla ilgili olarak Üniversite araçlarının ring hizmetinde 

kullanılmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir.  

15. Üniversite personelinin fazla çalışma ücreti ile öğretim üyelerinin ek ders 

ücretlerinin zamanında ödenmesi için öncelikle ilgili birimlerden gerekli bilgilerin 

süresinde gelmesinde ve Kurumca gerçekleştirilmeye çalışılan personel 

otomasyonu ile bu tür gecikmelerin önleneceği bildirildi. 

16. Hizmetli personelin giyinme odaları konusunda birimlerdeki eksiklikler ve 

sorunların “Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına” iletilmesi durumunda 

sorunun çözülebileceği belirtilmiştir. 

17. Hizmetli, şoför ve diğer idari personelin özel işlerde çalıştırılması ve bu konuda 

Kurum tarafından birimlere yazı gönderilip, konunun takip edilmesi uygun 

görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 



2004-2005 DÖNEMİ KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI 

TUTANAĞI 

 

Dokuz Eylül Üniversite’ si “Kurum İdari Kurulu” toplantısı belirlenen üyelerle 

yapıldı. 

 

2004-2005  “Kurum İdari Kurulu Raporunda” sunulan konularda görüş ve kararları 

somutlaştırıldı. 
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