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4688 sayrlr Kamu Gorevlileri Sendikalarr ve Toplu Sozlegme Kanununun 22.'nci
maddesinde "Kurum dUzeyinde kamu gorevlilerinin galrgma kogullarr ve kanunlartn kamu
gt5revlilerine egif uygulanmasr konulannda gi5riig bildirmek iizere, egit sayrda kamu
igveren vekili ile en gok iiyeye sahip sendikaca, iiyeleri arastndan belirlenen
temsilcilerin kafildtlr kurum idari kurullan olugturulur. Bu kurullar ylda iki kez
toplan r r." den ilmektedir.

Yine 20.12.2012 tarih ve 28270 shyrlr Resmi Gazetemde yayrnlanan Toplu Sozlegme
GorUgmelerinin Yaprlma Usul ve Esaslarr ile Kamu Gorevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli
Danrgma Kurulu ve Kurum idari Kurullarrnrn Tegkili, Qalrgma Usul ve Esaslarrna itigt<in

Yonetmeli$in Kurum idari Kurullarr baghkh l4.maddesi

(1) Kurum idari Kurulu, her kurum bi.inyesinde tist ytineticinin gcirevlendireceli bir
yardrmclslnln veya insan kaynaklarr birim ycineticisinin bagkanlt$lnda iki birim
ycineticisi ile kurumda en gok tiyeye sahip sendikanrn iig temsilcisinden olugur.
(2) Kurum ldari Kurulu toplantrlan her yrl nisan ve ekim aylarrnda Kurul Bagkanrnrn
belirleyece$i tarihte yaprlrr.
(3) Kurum ldari Kurulu, kurum di.izeyinde kamu gtirevlilerinin igyeri gahgma kogullan ve
kanunlann kamu gcirevlilerine egit uygulanmasr konulannda tist yiineticiye giirtig
bildirir.
(4) Kurum idari Kurullannda kurumsal nitelik tagrmayan, kurum iSi karar ve
uygulamalarla giiztilme imkanr bulunmayan sorun ve konularla ilgili olarak ancak
tavsiye niteli$inde kararlar ahnabilir.
(5) Kurum ldari Kurullarrnda alrnan kararlar kurum igi uygun araglarla personele
duyurulur
(6) Temsilcileri Kurum ldari Kuruluna katrlacak sendikanrn belirlenmesinde, 4688 saytlt
Kanunun 30 uncu maddesi uyannca o kurumda 15 mayrs tarihi itibanyla yaptlan
sendika iiye sayrlannrn belirlenmesine iligkin tespit esas ahnrr. Bu tespite gcire o
kurumda en gok i,iyeye sahip sendikanrn temsilcileri takip eden ekim ve nisan ayl
Kurum idari Kurulu toplantrsrna katrlrr. Yrl igerisinde sendika i,iye sayrlannda meydana
gelen de$igiklikler dikkate alrnmaz.
(7) Sendikalar, Kurula katrlacak temsilci sayrsr kadar yedek temsilci belirler. Asrl tiyenin
katrlamadr$r toplantrlara yedek iiye igtirak eder." geklindedir.
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Yukandaki kanun ve ydnetmelik gere$ince Gaziantep Universitesinde Yetkili olan
Sendikamrzrn gorUg ve oneri ve talepleri aga$rda oldu$u gibidir.

2015 YILI KASIM DONEMI XUNUM iONNi KURULU CUTOETrI MADDELER|

1- Gaziantep Universitesi KampUsU igerisinde Yeni Qargr olarak bilinen yerde imkA5rlar
olgUsUnde, iginde masa, koltuk, sandalye, dosya dolabr, bilgisayar, yaztct, dahili telefon hattr,
internet, telefon makinesi ile ga$rn gerektirdi$i di$er teghizatr olan "igyeri Yetkili Sendika
Temsilcisi Odasr" tahsis edilmesini,

2- idari personelin gorevde yUkselme ve unvan de$igikli$i srnavlarrnrn daha srk ve merkezi
stnavla yaptlmasrnr, son srnavdaki yedeklerin yasal sUresi igerisinde uygun kadrolara
atanmasrnr,

3- Gaziantep Universitesi'ndeki tUm 50/d Aragtrrma Gorevlilerinin 33/a'ya gegirilmesini,

4- Gaziantep Universitesi $ahinbey Aragtrrma Hastanesinde Universite personeline tanrnan
slra imkant kaldrnlmrgtrr. Universite personelinin sa$lr$r, motivasyonu, zaman kaybrnrn
onlenmesi ve daha verimli galrgmasr igin personele tanrnan srra imkanrnrn tekrar yUrUrlU$e
konulmasrnr,

5- Qaltgma ve Sosyal GUvenlik Bakanh$rnrn 16 A$ustos 2013 tarih ve 28737 sayrh Resmi
Gazete'de yayrmlanan Gebe veya Emziren Kadrnlarrn Qalrgtrrma $artlarryla Emzirme Odalarr
ve Qocuk Baktm Yuftlartna Dair Yonetmelik gere$i; "Yaglarr ve medeni halleri ne olursa olsun,
100-150 kadtn galtgant olan igyerlerinde, emziren galrganlarrn gocuklarrnr emzirmeleri igin
igveren tarafrndan, gahgma yerlerinden ayn ve igyerlerine en gok 250 metre uzaklrkta bir
emzirme odastntn kurulmasr zorunludur" (Madde 1311). Yine, "Yaglarr ve medeni halleri ne
olursa olsun, 150'den gok kadrn galrganr olan igyerlerinde, 0-6 yagrndaki gocuklarrn
btraktlmast, baktmr ve emziren galrganlann gocuklannr emzirmeleri igin igveren tarafrndan
galtgma yerlerinden ayn ve igyerine yakrn bir yurdun kurulmasr zorunludur" (Madde 1312).
itgiti nUfUmler gere$i Universitenizde gahgan akademik ve idari personelin magdur olmamasr
igin Emzirme Odasr ve Qocuk Bakrm Yurdu agllmasrnr,

tl
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6- Universitenizin FakUlte, YUksek Okul ve EnstitU binalarr yaprhrken idari ve akademik
personelin tamamrnrn faydalanaca$r lojmanlarrn da yaptlmastnt,. bu mUmkUn olmadt$t
iakdirde oncelikle gelir seviyesi dUgUk ve ev sahibi olmayan personel igin TOK| veya farklr

konut proje galrgmalart. yaptlmastnt,

T-.2015 Yrlr BUtgesi E cetvelin 43. maddesinde yer alan "657 sayrlr Kanunun 212 nci

maddesine dayanLlaiak haztrlanan ve 19111t1986 tarihli ve 86/1 1220 sayrh Bakanlar Kurulu

Kararr ile yUrUrlUge konulan Devlet Memurlart Yiyecek Yardtmt Yonetmeli$inin 4 UncU

maddesi uyannca yemek maliyetlerinin yarrstnr agmamak Uzere kurum bUtqelerinden yaptlan

yemek yardrmr Ankara, istanbul ve izmir illerinin bUyUkgehir belediyesi stntrlart iginde gorev

yapan personel igin yemek maliyetlerinin azami Ugte ikisi olarak uygulanabilir" hUkmU

geregince Gaziantep'inde bUyUkgehir belediyesi statUsUnde olmast nedeniyle ilgili illerin

Universitelerinde uygulanan yemek maliyetinin 3/2'sinin kurumca kargtlanmast uygulamaslnln
Gaziantep Universitesinde de uygulanmaslnl,

8- ig Sagllgr ve GUvenligi ile ilgili risk tagryan birimlerde gerekli tedbirlerin ivedilikle

alrnmasrnr, t-ageron elemanlar bagta olmak Uzere gerekli e$itimi almamtg personelin bu

birimlerde gahgtrrrlmamastnl, ig Sa$lr$r ve GUvenli$i Birimi igin ihtiyag duyulan yeterli saytda

ig gUvenli$i ve ig sa$lrgr uzmanlarr ile gerekli memur ve personel ihtiyactntn acilen

kargrlanmastnt,

9 - Yardrmcr Dogent kadrolarrna atamalarda, altnacak alanla ilgili Universitenizde Doktorastnt

tamamlayan o$retim elemanr varsa onceli$in bu 6$retim elemanlartna-verilmesini,

10- Personel servislerinin hizmetlerini aksamadan devamt ve personelin memnuniyetinin

saglayabilmesi igin gofor ve araglanntn sayrsrntn arttrtlmast ve kalitenin yUkseltilmesini,

11- $ofor kadrosunda gorev yapan idari personelin Devlet Personel Bagkanlt$tntn

06.03.2013 tarih ve DPB NO: 1866 sayrh "Unvan de$igikli$i" yaztst gere$i otobUs teknikeri

kadrosuna gegirilmesini,

12- Milli Egitim Bakanhgr'nca e$itim-o$retim yrh bagrnda yrlda bir defa odenen "E$itime

Olretime Hazlrllk Odene$inin" tUm Universite personeline de verilmesi, konu ile ilgili talebin

YOK Bagkanh$rna bildirilmesini,

13- Kampus igerisinde akademik ve idari personeline yonelik uygun bir yer/yerlere

sendikalarrn duyuru ilanlarrnr asmak igin idare taraftndan panolar konulmastnt,

14- Universitenizde gorevli personele ydnelik gegitli konularda hizmet igi e$itimlerin

verilmesini ve bunlarrn belirli donemlerle sUreklili$inin sa$lanmaslnl,

15- 19.03.201 1 tarih ve 27879 Sayrh Resmi Gazetede yaytmlanan 201112 sayfi "igyerlerinde

Psikolojik Tacizin Onlenmesi" konulu Bagbakanhk Genelgesi ve 2547 saytlt YUksek O$retim
Kanununun 14. Maddesi dikkate alrnarak galrganlara yonelik her tUrlU taciz, mobbing ve

ayrrmcrlr$rn onlenmesi igin bir ydnerge haztrlama komisyonu kurulmaslnl ve bu komisyonda
y6tfiti re.-ndikadan bir temsilcinin de Uye olarak kattlmastnt, ayrtca Gaziantep Universitesi

bUnyesinde Psikolojik Tacizle MUcadele Kurulu (Mobbing Birimi) olugturulmaslnl,

AtotUrk Bulvon Qrnor Apt, No: 12l5 $qhinbey / GAZIANTEP Tlf.Foks : (0342) 221 25 55
www,tesgoziontep,org tesgoziontep@gmoil.com goziontep@turkegitimsen.org'1r



TURK EGiriU I SEN
Ttirkiye E[itim, olretim Ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Qahganlarr Sendikast

cnzinnrEP gueesi

16- Universiteniz Disiplin Kurullarrnda (FakUlte ve YUksekokul)'sen_dikamtzt temsilen Yrd.

Dog. Dr. yunus Emre fnruSU ve Ogretim Gorevlisi Dursun KIRMEM|$'in yer almastnt,

17- Universitemiz resmi web sitesi www.gantep,edu.tr ana sayfastnda yetkili sendika adt ve

logosuyla gorunur gekilde ba$lantr modulunun konulmastnt

1g- OSyM ve Agrk Ogretim FakUltesi tarafrndan yaprlan srnavlarda idari personele de gorev

verilmesini,

19- Kurum geligtirme odene$inin idari personele de odenmesi igin YOK'e ve ilgili yerlere

bildirilmesini,

20- 46gg sayrl Kamu Sendikalarr Kanunu gere$i Kurum idari Kurulu toplantllartnda

gortjgUlen ve.. allnan kararlarrnrn uygulanmaslnln sa$lanmast ve yaptlan gorUgme

iutanaklarrnrn Universite internet sitesind-e yayrnlanmastntn gerekmektedir. Kurul taraftndan

tutanak imzalandrktan sonra Universitehi resmi web sitesi www.gantep.edu.tr de

yayrnlanmastnl ve sendikamr ztn yaal olarak haberdar edilmesini,

Yetkili sendika olarak atzve talep ederiz.

$ube Sekreterior .

Bekir AVAN
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