
SINOP ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜĞÜ 
KURUM IDARI KURULU TOPLANTI VE KARAR TUTANAĞI 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ve 09.11.2001 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan Kurum Idari Kurulları, Yüksek idari Kurul, Kamu işveren Kurulu ve 
Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına Ilişkin Yönetmelik uyarınca 
Sinop Üniversitesi Rektörlüğti ve yetkili Eğitim Bir-Sen Sendikası temsilcilerinden oluşan 
Kurum idari Kurulu 2016/2 inci dönem toplantısı 27.10.2016 tarihinde yapılmış olup, aşağıda 
yer alan konular görüşülerek oy birliği ile imza altına alınmıştır. 

KURUM BILGILERI: 
I- Kurum Hizmet Kodu: 02 
2- Kurum Kodu: 07 
3- Kurum Adı: Sinop Üniversitesi 
4- Kurum Temsilcileri: 

Prof Dr. Murat SEZGIN — Kurul Başkanı (Rektör Yrd.) 
Mehmet ATLI — Üye (Genel Sekreter) 
Macit ÖZŞAHIN — Üye (Genel Sekreter Yrd.) 
Zafer AKIN — Üye (Raportör ) (Personel Daire Başkanı) 
Özgür BAŞDOĞAN — Üye (Hukuk Müşaviri) 

SENDIKA BILGILERI: 
1-Yetkili Sendika Adı: Eğitim Bir-Sen 
2-Sendika Kodu: 3100 
3-Sendika Temsilcileri: 

Özgür AKBULUT — Kurul Başkan Vekili 
Mehmet Sedat IPAR- Üye 
Mehmet ÇAY— Üye 
Hasip AĞIRÇELIK— Üye 
Uğur ÇARLI— Üye 

Kurum Idari Kurullan, Yüksek idari Kurul, Kamu işveren Kumlu ve Uzlaştırma 
Kurulunun Teşlcili ile Çalışma Usul ve Esaslarına Ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi 
gereği Kurumun en üst amiri Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı Prof Dr. 
Murat SEZGIN Kurum idari Kurul Başkanı, yetkili sendika Eğitim Bir-Sen tarafından 
görevlendirilen Özgür AKBULUT Kurum Idari Kurul Başkan Vekili, Kurum idari Kurul 
üyeleri arasından Personel Daire Başkanı Zafer AKIN kurulca raportör olarak 
görevlendirildi. 

Işyeri çalışma koşulları ile personelin özlük hakları konularının görüşülmesine 
başlandı ve aşağıdaki kararlar almdı. 

Madde I — 
Sendikanın Talebi 	:Akademik ve idari personele tahsis edilen lojman oranının 
yeniden düzenlenmesi, akademik personele %60 ve idari personele %40 oranında lojman 
tahsisinin sağlanması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Akademik ve idari personele tahsis edilen lojman oranının 
yeniden düzenlenmesi konusu değerlendirilecektir. 

Madde 2 — 
Sendikanın Talebi 	:Üniversite lojmaıııııda unvan tahsis usulüne göre tahsis edilen 
konutların, sıra tahsis usulüne göre düzenlemesinin yapılması. 
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Üniversitenin Görüşü 	:Kamu Konutları Kanunu ve Yönetmeliklerde mevzuat 
değişikliği ya da yasal düzenlemeler olmadan düzenleme yapılması mümkün değildir. 

Madde 3 — 
Sendikanın Talebi 	:Üniversitemiz lojman sayısının yeni projelerle artırılmasının 
sağlanması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Cniversitemiz tarafından lojman yapımı için önceki yıllarda 
proje teklifleri yapılmış ancak Kalkınma Bakanlığı tarafından lojman yapımı için teklif edilen 
projeler yatırım programına dahil edilmemiştir. 

Madde 4 — 
Sendikanın Talebi 	:Üniversitenin boş bulunan veya boşalacak Daire Başkanı, 
Fakülte Sekreteri, Şube Müdürü, Yüksekokul Sekreterliği, Enstitü Sekreterliği kadrolarına 
yapılacak atamalann kurum dışından değil, üniversite personeli içerisinde atamalann 
yapılması. 
Üniversitenin Görüşü 	:Üniversitenin boş bulunan veya boşalacak Daire Başkanı, 
Fakülte Sekreteri, Yüksekokul Sekreterliği, Enstitü Sekreterliği kadrolarma yapılacak 
atamalann kurum dışından değil, üniversite personelinin içerisinden yapılması yönetimimizce 
değerlendirilecektir. 

Madde 5 — 
Sendikanın Talebi 	:Mevcut olan idari personel il dışı naklen tayin işlemleri 
hakkında usul ve esaslarmda yer alan, herhangi bir mazeret bildirmeden naklen tayin 
talebinde bulunan personelin yüzdelik diliminin, %10 oranından % 20'ye çıkarılması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Mevcut olan idari personel durumu ve üniversitenin ihtiyacı 
göz önüne alındığında buna imkan bulunmamaktadır. 

Madde 6 — 
Sendikanın Talebi 	:Mevcut olan idari personel il dışı naklen tayin işlemleri 
hakkındaki usul ve esaslarda yer alan, eş özrü ve eğitim durumu nedeniyle naklen tayin 
talebinde bulunanların olmaması durumunda, herhangi bir mazeret bildirmeden naklen tayin 
talebinde bulunan personelin değerlendirilmesi. 

Üniversitenin Görüşü 	:Mevcut olan idari personel il dışı naklen tayin işlemleri 
hakkındaki usul ve esaslarda yapılacak değişiklikle eş özrü ve eğitim durumu nedeniyle 
naklen tayin talebinde bulunanların olmaması durumunda, herhangi bir mazeret bildirmeden 
naklen tayin talebinde bulunan personelin değerlendirilmesi yapılacalctır. 

Madde 7 — 
Sendikanın Talebi 	:Mevcut olan idari personel il dışı naklen tayin işlemleri 
hakkındaki usul ve esaslarda yer alan, herhangi bir mazeret bildirmeden naklen tayin 
talebinde bulunan personelin askerlik süresinin de fiili hizmetten sayılmam. 

Üniversitenin Görüşü 	:Mevcut olan idari personel il dışı naklen tayin işlemleri 
hakkındaki usul ve esaslarda yapılacak değişiklikle herhangi bir mazeret bildirmeden !miden 
tayin talebinde bulunan personelin memuriyete başladıktan sonra askerlik hizmetini 
yapanların askerlik sürelerini borçlandıklan takdirde fiili hizmet süresinc dahil edilmesi 
sağlanacalctır. 
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Madde 8 — 
Sendikanın Talebi 	:Boyabat Iktisadi ve klari Bilimler Fakültesi ve Boyabat Meslek 
Yüksekokulu personelinin taşıma sorunu için servis konulması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Boyabat Iktisadi ve klari Bilimler Fakültesi ve Boyabat Meslek 
Yüksekokulu personelinin taşıma sorunu için Şoför kadrosu tahsis edildiği takdirde servis 
hizmeti sağlanacalctır. 

Madde 9 — 
Sendikanın Talebi 	:ÖSYM görevlendirmelerinde idari personele kurye, taşıyıcı ve 
diğer görevlerin verilmesi ve verilen görevlerin idari personel arasında eşit şekilde 
dağıtımının yapılması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Konuya ilişkin talep ÖSYM İl Koordinatörlşine iletilecektir. 

Madde 10 — 
Sendikanın Talebi 	:Idari personel için unvan değişikliği ve görevde yükselme 
sınavının her yıl düzenli olarak yapılması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Idari personel için unvan değişikliği ve görevde yükselme 
sınavı, mevcut kadro durumu ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda planlanmaktadır. Her yıl 
düzenli yapılmasının imkanı bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevde 
yükselme ve unvan değişikliği esaslarına dair genel yönetmelikte yapılan değişiklikler 
Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlan personeli görevde yükselme ve 
Unvan değişikliği yönetmeliğinde diizenlendikten sonra görevde yükselme ve unvan 
değişikliği ile ilgili çalışma yapılacaktır. 

Madde 11 — 
Sendikanın Talebi 	:Personel yemekhanelerimizde çıkan yemek kalitesinin 
artırılması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Konuya ilişkin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 

Madde 12 — 
Sendikanın Talebi 	:Kurumlar tarafından yapılan eğitimlere Rektörliik dışında, 
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunda çalışan idari personelin katılımımn 
sağlanması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Kurumlar tarafindan yapılan eğitiralere Rektörlülc dışındaki 
birimlerde çalışan idari personelin gerekli eğitimlere katılımı zaman zaman sağlanmalcta, 
ancak daha fazla katılımın sağlanması konusu değerlendirilecektir. 

Madde 13 — 
Sendikanın Talebi 	:"Devlet Personel Başkanlığından 23.08.2015 / 29454 kamu 
görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 
2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşmenin, ikinci Kısım Kamu Görevlilerinin 
Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar, Birinci Bölüm Kamu Görevlilerinin Geneline 
Yönelik Toplu Sözleşmenin, Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika 
temsilcisinin bulunması; Madde 20- (1) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu 
görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve 
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yüksek disiplin kurullarında yer alır" hükmü gereğince üniversite disiplin kurullannda, 
hakkında disiplin soruşturması bulunan personelin, üyesi olduğu sendika temsilcisinin yer 
almasının sağlanması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Bu konuda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına görüş 
sorulmuş olup "Hakkında disiplin soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu 
sendika temsilcisi de bu madde de belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullannda yer alır." 
diye belirtildiğinden hakkında disiplin soruşturması yürütülen devlet memurunun üyesi 
olduğu sendika temsilcisinin disiplin kurulunda yer alması sağlanacaktır. 

Madde 14 — 
Sendikanın Talebi 	:237 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde Üniversitelerde 
"Malcamlarma" araç tahsis edilecek personel içerisinde yalnızca "Rektör" yer alırken. 
Üniversite de görevlendirilen hizmet araçlarının, tahsis edilenler tarafından, makam aracı gibi 
kullanılmasının önüne geçecek gerekli düzenlemenin yapılması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Üniversite de görevlendirilen hizmet araçları, tahsis edilenler 
tarafından, makam aracı gibi kullanılmamaktadır. 

Madde 15- 
Sendikanın Talebi 	:Üniversitenin şoför kadrosunun yetersiz olması ve oluşan iş 
yoğunluğtmdan dolayı üniversite kadrosunda bulunan şoförlerin kurum dışı 
görevlendirilmelerinin yapılmaması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Üniversite kadrosunda bulunan şoförlerin kurum dışı 
görevlendirilmelerin yapılmaması konusu değerlendirilecektir. 

Madde 16- 
Sendikanın Talebi 	:Sinop Üniversitesi'nin kuruınsallaşma amacına daha emin 
adımlarla ulaşması, eğitim ve öğretimde belirlenen hedeflere ulaşmak adına yapılacak 
planların başarıya ulaşması için öğretim elemanı alımlarında söz konusu adayların doktora 
eğitiminin temel branşlarmda olması hususuna dikkat edilmesi. 

Üniversitenin Görüşü 	:Öğretim elemanı alımlarında söz konusu adayların doktora 
eğitiminin temel branşlarında olması için gerekli özen gösterilmektedir. 

Madde 17- 
Sendikanın Talebi 	:Rektörlük binasında, banka ATM'si bulundurulması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Üniversite merkez kampüsü tamamlandığında bu konu 
tarafunızca değerlendirilecektir. 

Madde 18- 
Sendikanın Talebi 	:Akademik personelin, yetkisi dahilinde olmamasına rağmen, 
idari Personel üzerinde Mobbing uygulamasının önüne geçilmesi. 

Üniversitenin Görüşü 	:Böyle bir sorunun Rektörlüğünnize ulaşması halinde gerekli 
işlem tesis edilecektir. 

Madde 19- 
Sendikanın Talebi 	:Oniversitemiz bünyesinde doktorasını bitirmiş öğretim 
elemanlanna Yardımcı Doçent kadrosuna atamalarda öncelik verilmesi. 
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Üniversitenin Görüşü 	:Üniversitemiz bünyesinde doktorasını bitirmiş öğretim 
elemanlarının Yardımcı Doçent kadrosuna atanmaları mevcut kadro durumu, kurumun 
ihtiyaçları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izni ile ilgili kanun ve yönetmelikler 
doğrultusunda değerlendirilmektedir. 

Madde 20- 
Sendikanın Talebi 	:Üniversitemiz bünyesinde doçentlik unvanun alan akademik 
personelin kadro atamalannın yapılması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Üniversitemiz bünyesinde doçentlik unvannu alan akademik 
personelin kadro atamalannın yapılması, mevcut kadro durumu, kurumun ihtiyacı ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izni ile ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda 
değerlendirilmektedir. 

Madde 21- 
Sendikanın Talebi 	:Akademik ve idari personelin konut probleminin çözümü için, 
TOK' Genel Müdürlüğü ve Yerel Yönetimlerle görüşülerek, sorunun çözümüne yönelik 
adımların atılması. 

Üniversitenin Görüşü 	:Hazine arazisi sağlanması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

Madde 22- 
Sendikanın Talebi 	:idari Birimlerimizde çalışan personele Kurum içi becayiş 
sisteminin getirilmesi için çalışma yapılması. 

Üniversitenin Görüşü 	 personelin çalıştığı birim amirlerinin ve becayiş yapacak 
personelin karşılıklı uygun görüşü alınarak yapılması durumunda değerlendirilecelctir. 

KURUM TEMSILCILERI 	 SENDIKA TEMSİLCİLE 

Pt`ğ<off-1  at SEZGIN 
R 	r Yardımcısı 

Kurum 	Başkanı 

Personel Daire Başkanı 
(Raportör) 

Üye 

" ŞDOĞAN 
uşaviri 

Uye 

fr 

Kurum ari Kurul Başk V. 

Uğur ÇARLI 
Üye 

5/5 


