
T U T A N  A K T I R

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bu Kanuna 
dayanılarak çıkartılan Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, 
Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince Kurum düzeyinde kamu 
görevlilerinin işyeri çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması 
konularında üst yöneticiye görüş bildirmek üzere 25.10.2017 tarihi saat 10.00’ da Genel Müdürlük 
hizmet binasında Kurum İşveren Vekilleri ile Eğitim- Bir Sen Temsilcilerinden oluşan Kurum İdari 
Kurulu toplanmıştır.

Toplantı neticesinde; ekteki Kurum İdari Kurul toplantısına dair görüş raporu hazırlanarak 
imza altına alınmıştır. 25.10.2017
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25/10/2017 TARİHİNDE YAPILAN KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISINA
DAİR GÖRÜŞ RAPORU

KONU 1 -  Asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için 
görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalıdır.

GÖRÜŞ 1- 27.4.2017 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurulu toplantı raporunda yer 

alan görüşler de dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde asaleten atama 

yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve unvan 

değişikliği sınavları açılmasına ilişkin çalışmaların yapılması uygun görülmektedir.

KONU 2- Özel ve Gece Hizmetleri Usul ve Esaslarında değişiklik yapılarak belli bir 

hizmet yılını dolduran personel ile kadın personelin, özel ve gece hizmetlerinden ve/veya 

sadece gece hizmetlerinden muaf tutulması sağlanmalıdır.

GÖRÜŞ 2- Kurum tarafından, 757 Yurt Müdürlüğümüzde toplam 621.268 öğrenciye 

24 saat esasına göre hizmet verilmektedir. Bu hizmetleri yerine getiren personelin bazı yurt 

müdürlüklerinde 3-4 günde bir nöbete kaldığı ayrıca, ilgili mevzuat çerçevesinde nöbete 

kalan personelin doğum, askerlik, uzun süreli hastalık vb. sebepler dikkate alındığında bu 

sayının da altına ineceği öngörülmektedir.

Kurum hizmetlerinin yükseköğrenim gençliğine yönelik kendine özgü nitelikleri olan 

hizmetler olması sebebi ile yarınlarımızı emanet edeceğimiz ve geleceğimizin teminatı 

olarak gördüğümüz gençlerin eğitim ve öğretimlerini huzurlu ve güvenli bir ortamda 

tamamlamaları büyük önem arz ettiğinden, hizmette herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 

bu aşamada Özel ve Gece Hizmetleri Usul ve Esaslarında değişiklik yapılarak belli bir 

hizmet yılını dolduran personel ile kadın personelin, özel ve gece hizmetlerinden ve/veya 

sadece gece hizmetlerinden muaf tutulmasının uygun olamayacağı mütalaa edilmektedir.

KONU 3- Lojman tahsis komisyonlarına yetkili sendika temsilcisinin katılımı 

sağlanmalıdır.

GÖRÜŞ 3- Kurumumuz konut tahsislerine ilişkin iş ve işlemler 16/7/1984 tarihli ve 

84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği 

ve bu Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Kurum Konut Talimatı hükümlerine göre 

yürütülmektedir.
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Konuyla ilgili olarak; 13.12.2010 tarihli ve 2010/26 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 

kamu kurum ve kuruluşlarının riayet edecekleri hususlara ilişkin 2 nci maddesinde 

“Katılımcı ve demokratik yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi ve şeffaflığın sağlanması 

açısından kamu personelini ilgilendiren lojman, kreş vb. sosyal haklara ilişkin olarak yapılan 

çalışma ve komisyonlara uygulamanın kapsamına giren kurum, birim veya işyeri bazında en 

çok üye kaydetmiş sendikadan bir temsilcinin katılımına imkan sağlanacaktır.” hükmü yer 

almaktadır.

Bu itibarla; lojman tahsis komisyonlarına yetkili sendika temsilcilerinin katılımının 

sağlanması hususunda mezkur Başbakanlık Genelgesinde yer alan hüküm de dikkate 

alınarak işlem tesis edilmesi uygun görülmektedir.

KONU 4- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ile toplu 

sözleşme hükümleri kapsamında. Kurum bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi 

çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden sendika üyesi olanlara, (toplu sözleşme 

hükümleri çerçevesinde) toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi gerektiğine dair tüm taşra 

birimlerine genel bir yazı gönderilmelidir.

GÖRÜŞ 4- Konuyla ilgili olarak;

1- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde; 25.6.2001 
tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu 
görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu 
görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte Kırkbeş 
Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga 
vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz ve ilgili mevzuat uyarınca 
ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad 
altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmayacağı,

2- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 2 nci 
maddesinde; bu Kanun Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli 
oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri 
ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla 
veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı 
kuruluşlarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu 
görevlileri hakkında uygulanacağı,

3- 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin 26 nci maddesinin 
birinci fıkrasında; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan
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“Kırkbeş Türk Lirası” ibaresi “750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda” şeklinde uygulanacağı,

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre; Kurum bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde istihdam 
edilen sözleşmeli personelden sendika üyesi olanlara (toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde) 
toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi konusu, 19.11.2015 tarihli ve 75042664-915.02.01- 
E.4160/48736 sayılı yazısı ile tüm teşkilata duyurulduğundan konuya ilişkin iş ve işlemlerin 
bu çerçevede yürütülmesi uygun görülmektedir.


