


eğitin,ıi verilmesi.

Sığlık: İş ve zatnan kaybının önlenmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği
Müdürlüğünde diş. göz. psikiyatri. aile hekimliği. kadın doğum ve çocuk
hastalıkları alanında uzırıan doktor istihdam edilmesini ve kurumumuzda}i
psikiyaıri doktorlanndan memurların da f'aydalanması.

Lojmın Tahsisi: COVİD-l9 pandemisi nedeniyle kronik rahatsızlığı
belgeleyen memurların salgın son bulana kadar lojmanda otuıanların oturnıa
süıelerinin uzatılaıak salgın sonrasında ıahsislerin yapılması.

yıllık ve Mızeret İzinlerinin kullanıtmısı: yıllık izinlerin kullanılmasında
srnırlamaı,ıın kaldınlması. yıllık ve mazerel izinlerinin amirin uhdesine

bırakılması.

PGS : PGS Sisteminde objektif kıiterlerin belirlenmesini. sosyal izinlerde ve
hastalık izinlerinde PGS puanının düşmemesi ayrıca müşteri ligi ödüllerinin ödül
yönergesine eklenmesi.

COVİD-I9 ile mücadele : Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde yaygın
olarak görülen Covid-l9 pandemisi nedeni ile 28 Ağustos 2020 tarih ve 2020/l l

sayılı genelge dogrultusundaı LJzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek

çalrşma yöntemlerinin, Uygulama birliğinin sağlanması, virüsün yayılımının
engellenmesi ve çalışanlaı arasındaki lemasın olabildiğince uzatılarak salgııııı,ı

bulaş hızının minimize edilmesi amacı ile tiim birimlerde istisnasız uygulannıası.
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2.8, Defin Yöıetmellği ; İETT Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta iılan
personelin (İşçi. memur. sözleşmeli personel) vefat etmeleri durumunda ücretsiz

olarak yararlandıkıan ttiın hizmetler ile personeliıı iş. anne_baba ı,e çocuklarının
vefatları halinde %50 indirim uygulannıast yönünde gerekli çalışma ve mevzuat

değişikliği yapılması.

Z.g. Kurum İdıri Kurulu Tutanığının yayınlınması : Kurunı İdari Kurulu

Tutanağında görüşülen konuların nıaddeler halinde dijital ortamda yayımlanması,
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personelimizin de iaydalanabilmesi için bir işbirliği çalışmasının
kurumsal olamk başlatılmasına. ayrıca özel kreş ve anaokullaııyla kuruınsal

anlaşmalar yapılarak indirimli şekilde çalışanlarımızın taydalanabilmesi için çalışma
başlatılmasına"

THS personele ödenen ırazi tızminatıı Ekteki Maliye Bakanlığından gelmiş olaıı
görüş doğrultusunda işlem tesis edilmesine.

Münhıl Bulunın 3 üncü Der.eceti Kıdrolınn Dağıtını: 3 üncü dereceli kadrolarııı

münhal bulunduğu müddetçe değerlendirilmesi için devam etmekte olan çalışmanın
sonuçlandınlmasına,

Erzık Pıketi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,nun l46 ncı maddesinin ikinci
fıkrasında ayıen] " Memurlarcı kanun, ıüiük ve yönclme liklerin ve amirlcriıı ıay*iıı

etıiği görevler karşıtığınıla hu kanunkı sağlanan haklar dışında ücrel iidenemcz.

hiçiir"yurar sağlanamaz. " denilerek memw personele kanunlarda a,şıkça belirtilen

haiilar dışında hiçbir menfaat sağlanaıııayacağı tereddüde mahal olmayacak şekilde
hüküm altına allnmıştır.
4688 sayılı Kanun kapsamında imzalanan 5, Dönem Toplu Södeşnıe hükiimlerinde de

.".* ," sözleşme1i personele ayni yardım niteliğinde erııak paketi verilebileceğine

ilişkin bir diizenleme bulunmamakıadır.
Aynca sayıştay 2. Dairesinin 20l7 yılındaki kararına göre memura erzalı paketinin

zimmet konusrınu oluşturduğundan bu konunun gündemden düşürülmesine,

isc Uzmını Görevlendirmesi: iş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak

değerlendirilebilecek personel konusunda halihazırda var olan teknik değerlendirme

çalışmalarının sonucuna göre karar verilmesine.

yemek Ücreti: l5l0l/2020 taıih 3100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlct

Memurlaıı yiyecek yönetmeliği uygulama Tebliğinin 4 üncü maddesinin 1 inci

fıkrası: " },İ2ece k yarılımının 4erekıirdiği giderler, yemek malİyeılerinin Ankııru.

isııınbııl ve 
'izmir 

iileri için üÇıe iki ini, ıliğer iller için yarısını aŞmamak üzere kurunı

hllıçelerine konulan ödeneklerle karşılanır, Yemek beılelinin bütçeden

ko,:ş,lono*oyon kısmı yemek yiyenlerılen a!ınıt, " hiikmünde olup kurumumuzda bu

fıkraya göre işlem yapılmaktadır.
+ tincti 

*maddinin 
i nci tikrası "2020 yılında öğle yemegi servisinden faydalanacak

oıanıardrn en az Ek_! belirlenen tutarlar üzerinde gtiılük yemek bedeli alınır."
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