
TUTANAKTIR

4688 sayrlt Kamu Gtirevlileri Sendikalan ve Toplu Srizleqme Kanunu ile bu Kanuna
dayamlarak grkartrlan Toplu Sdzlegme Gcirtiqmelerinin Yaprlma Usul ve Esaslan ile Kamu
Gdrevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Damgma Kurulu ve Kurum iaari furulla'mn
Tegkili, Qahqma Usul ve Esaslanna itiqtin Ydnetmelilin ilgili hiikiimleri gerepince Kurum
diizeyinde kamu gtirevlilerinin iqyeri gahqma kogullarr ve kanunlaln kamu gor&lilerine eqit
uygulanmast konulannda tist y<ineticiye gdrtiq bildirmek itzere 25.10.2018 tarihi saat 10.00'da
Genel Mtidiirliik hizmet binasrnda Kurum igveren vekilleri ile Efitim-Bir-sen
Temsilcilerinden olugan Kurum idari Kurulu toplanmrgtrr.

Toplantr neticesinde; ekteki Kurum idari Kurul
hanrlanarak imzaaltrna ahnmrgtrr. 25 .l 0.20 I g

toplantrsma dair gonb raporu

igveren Vekili ,
insan Kaynaklan Dairesi Bagkanr

uye

0fr{ Bilar ARSLAN
igveren Vekili

Strateji Geliertil,: Daire Baekanr

Egitim-Bir-Sen Temsilcisi
Genel Bagkan Vekili

Kurum idari Kurulu Bagkan Vekili

Ek: Goriig Raporu (Z sayfa)

Egitim-B ir-Sen Tem silci si
Genel gaq\ln Yardrmcrsr

uye

ren Vekili
i.idtir Yardrmclsl

dari Kurulu Bagkanr

Latif SELVI
lgveren Vekili
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25IIOI2OI8 TARiHINDE YAPILAN KURUIU iuani KURULU ToPLANTIsINA
o.q,in cOnU$ RApoRU

KONU l'703 sayrlt Kanun Hiikmiinde Kararname ve I sayrh Cumhurbagkanhlr
Kararnamesi ile Kurumun ttizel kigililinin sona erdirilmesi ve Genglik ve Spor Bakanh[rmn
ana hizmet birimi haline gelmiq olmasr neticesinde Kurum personelini ilgilendiren ikincil
mevzuatm Bakanhk mevzuatr ile uyumlu hale getirilmesi siirecinde yetkili sendikamn
katilrmmm sa$lanmasr.

CORU$ 1- Kurum personelini ilgilendiren ikincil mevzuatrn Bakanhk mevzuatr ile
uyumlu hale getirilmesi siirecinde yetkili sendikadan, yapilan gahgmalarla ilgili bilgi
verilmek suretiyle veya istigare mahiyetinde g<irtig istenebilecegi uygun g<irtilmektedir.

KONU 2- Yurt miidiirti, yurt mtidtir yardrmcrsr ve yurt ydnetim memuru kadro
unvanlan baqkaca bakanhk ve kurumlarda bulunmadrlrndan Bakanlk personel mevzuatrnda
yaprlacak deligikliklerde bu kadro unvanlan <izelinde hak, g<irev, yetki ve sorumluluklar
ydniinden tiizel kigilik ddnemindeki statiiniin korunmasma ydnelik diizenleme yaprlmasr
konusunda Bakanhk nezdinde girigimlerde bulunulmasr.

COnUg 2- Kurumumuza ait yurt mtidiirti, yurt mtidiir yardrmcrsr ve yurt ycinetim
memuru gibi baqka bakanhk ve kurumlarda bulunmayanbazt kadro unvanlanmn, Bakanhk
personel mevzuatmda yaprlacak deliqiklik gahgmalan kapsamrnda bu kadro unvanlan
dzelinde hak, gtirev, yetki ve sorumluluklar y<intinden tiizel kiqilik drinemindeki statiiniin
korunmasrna y<inelik diizenleme yaprlmasr konusunda Bakanhk nezdinde galgmalar
yaprlmasr uygun gdriilmektedir.

KONU 3- Asaleten atama yaprlmamrq btittin gdrevde yiikselmeye tabi kadrolar igin
g<irevde yiikselme ve unvan deligikligi srnavlan agrlmasr saSlanmasr.

CORU$ S- 09.07.2018 tarihli ve 30473 sayrh Resmi Gazete,de yayrmlanarak
yiiriirlii[e giren 703 sayrh Kanun Hiikmiinde Kararname ile Ytiksek Ogrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Miidtirltigii kapatrlmrq ve personelinin I sayrh Cumhurbaqkanlgr
Kararnamesi ile Genglik ve Spor Bakanhlr hizmet birimi olarak kurulan Kredi ve yurtlar
Genel Miidiirltigiine dewi ile ilgili iqlemlerin 31.12.201g tarihine kadar sonuglandrnlmasr
igin stire belirlenmiqtir. Amlan iq ve iqlemler bu aqamada halen devam etmekte olup, siirecin
tamamlanmasmt miiteakip mevcut kadro ve ihtiyag durumu griz cintinde bulundurularak
ilgili mevzuat gergevesinde g<irevde yiikselme ve unvan degiqikliSi smavlan ile ilgili ig ve
iglemlere ili gkin gahgmalann yaprlmasr uyg'n grirtilmektedir.

KONU 4- Servis hizmetinden faydalarulmayan personelin magduriyet yaqamamasr
igin ncibet ve vardiya deligim saatlerinde seferler konulabilmesinin Bakanhk servis hiznet
ahm ihalelerinde dikkate almmasr noktasmda Bakanhk nezdinde girigimlerde bulunulmasr.
Sosyal, kiilttirel faaliyete katrlan personel igin ulaqrm kolayhsr sa[lanmasr.
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COnUg 4' 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununun giinliik gahqma saatlerini
diizenleyen 100 iincti maddesine g<ire; gtinliik gahgmamn baqlama ve bitme saatleri ile 6!le
dinlenme stiresi, b<ilgelerin ve hizmetin dzelliklerine g<ire merkezde Devlet Personel
Baqkanh[rmn teklifi iizerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafindan tespit olunaca[r
hiikmii yer almaktadr. Bu htikme istinaden tespit edilen giinliik gahgmamn baglama ve
bitme saatleri dikkate ahnarak servis hizrnetleri ilgili mevzuat gergevesinde yerine
getirilmektedir.

Bu itibarla; hafta iginde genel olarak 17.30-24.00 saatleri arasmda ozelhizmet,24.00-
08.30 saatleri arasrnda gece hizmetini ytiriiten nObetgi memurlann servis hizrnetinden
faydalanmalarr miimkiin olamamaktadrr. Ancak vardiyah gahgan personelin imk6nlar
ddhilinde ktsmen de olsa servis hizmetlerinden faydalanabilmeleri igin yetkili amirler
tarafindan hizmette herhangi bir aksamaya ve di[er vardiyah personelin magduriyetine
sebebiyet vermemek kaydryla vardiya saatlerinin servis saatleri gdz <iniine alnarak
diizenlenmesi ile yurtlardaki sosyal, kiilttirel faaliyete katrlan personelin ulagrm kolaylgr
igin imkdnlar dlgiisiinde kurum araglanndan faydalamlmasr uygun gciriilmektedir.
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