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20.

(Kİ§

SI

Ocak 2015 saat lO:0O'da GTÜ Rektörlük binasıncia, GTÜ Kurunı

İcla_ı,i

Kurulu

toplantısı gerçekleştirilerek yetkili sendikanın teklif ve talepleri değerlendiıilnıi§tir.

Toplantıya Yetkili Sendika tenrsilcisi olaıak Prof. Dr. M. Hakan HOCAOĞLU,

'Doç Dr. Ferda HACIVELİOĞLU, Memur Adem CEP ve Memur lGdir.GÜRBÜ L, İşyeri
temsilcisi olarak Reklör Yardımcısı Prof. Dr. Babür ÖZÇELİI( PersonelDaire Başkanı
Bahtiyar TELLI, SKS Daire Başkanı Dr. Hüseyin PEHLIVAN, IMID Daire Başkanı Nadir
YILDIRIM katılmıştır. Doç Dr. Ferda HACtVelİOĞlU yazman olarak seçilmiş ve
:

aşağdaki konular kara.r altrna alınntştrr.

Sendika Teldifi Madde:

a- Başbakarılığn

2003ll'1 sayıİı genelgesi gereğince yetkili sendika için pano tahsisinin

yapılmasını, diğer sendikaların da duyurulanru yapabilecekleri aynca bir panonun
tafuis edilmesini,

b- Aynca yetkili

sendikaya mahsus olmak ijzere Üniversitenin merkezi konumunda

kullanlmak iizere bir oda tahsisinin yapılmasını,

c-

Üniversitemiz web sayfasınd4 yetKli sendikanın faaliyetierinin, duyurulanıın ve
Kurum.İdaıe Kurulu'nun kararlannın ihtiva edileceği bir böliimiin aynlrnasıııı,

Karar:

a-

pano tahsisi konusu kabul edi
@şo

Akademik enıekhane binası ile Rektörliik aıa

bina giıişinde bir alan verilmesi ve panolaıın idare tarafndan yaptınlrnasına,

b- oda

tahsisi ile ilgili olarak en krsa zamaıda çalışma yapılacak ve 20|5 Nisan ayında

yaprlacak birinci dönem

"-

KİX

fi K

toplantısında kesin-leştirilmesine,

kararlarının GTÜ'inlernet sitesinde aynlan web alanrnda ilan edilmesine karar

verilmiştir.

Sendika Teklifi Madde:2

a- Uniyersitemiz

öğrenci ve personel saylsı göz önüne aIındı ğında ve her gün kaşıiaşılaıi

soruılar inç9|e,ndiğiıde,hali hazırda faaliyet gösteren ),enekharjelerinizin . yeterli

'll\ / ,k

mevcutftITnanrnyemekkalitesiniiyileştirmesini,1'.',:..l.

c-

Periyodik, olarak gerçekleştirileıı yemekhane

.

ve kantin

denet[emelçrine yetkili
.:..

sendikadan bir temsilcinin katılmasını,

Karar:

-aa

'b-

Kütiiphanenin yanrna yemekhane yapmı plarılanmaktadır.

:

:.

kantinleirin

kalitesinin artinlmasİ

....'.]

. , ,'

.

c: . Kantin_

.ve_

vÖ

altematif iiriiılerin sunulması plaıtarırnaktaiilır:

:

_,1

..

.

,Yemekhane denğrimi .için 'kur_ulacak denetim komisyoıiuna: Sendiki-'

temsilcisi.olarak Adem Cep katılacai ve periyodik denetinılere eşlik edecektir.

Sendika Teklifi Madde:3
Mevcut kantinin satmakta oldugq iiriinlerin muadilleri ile kıyaslaıdığında oldukça
yüksek fiyatlardan satılmakta olduğu şikiyetleri, gerek personel gerekse öSenciler tarafından
dillendirilmcktedir.
fi

Kaıtiı

fıyallarırun belirlenirken diğer Üniversite veya kı.ırumlann kantin

yatlan ile mukAyese edilerek beIirlenmesini,

Karar:
Kantin fiyatlannın güncellenmesi ve yeni dönemde yeni restoran ve olanaklann
sağlanınası planlandı. Altematif fiyat bilgisi istendi. 2015 KİK toplantısında durumun yeniden

değeılendirilmesine karar verildi.

.

Sendika Teklifi Madde; --

- -----

Bir önceki KjK toplantısında "Döner sermaye paylarının

kuruma aynlan krsımlar ile

personele aynlan losımlarrr1 personel lehine yeniden diizenlenmesiıi, dağltllan ödeneğin
,

PqT9tı9ıİ e.şiı ş9ki|{9 {ağtılrnasıgı'] yapllan lekli|rc\raİ d9ğ.9l],erğ,ııroş;

.:Kaiar:...,.'..''.]'-:'....'

.

:

..

yönetim kurulu'nun

tarafımıza bildirilrnesi;

Bilgiqayar iŞletmeni, Şeİ

c-

l2.04.2Ol-{ Tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede

Kuru

Değişikliği Yönetmeliği'nin ilgili maddel
ve Urivan.Değişikliğisınavı açrlmasıru,

;

anan I

Perso nel (ro re d

urum

-

Y

lanmas 1ru

.

20|411. Dönem KİK toplant,-"ında da dile getirilen aynı talep doğr.uitıısunda Bilgisayar
l

.-_".

',.:.',

,-.':".

|

.

.:.

İştetaıeni kadrosıina. ataına|61 yapıİarak bu talep.-fusmen' kıirşlamışİır. Yönbtime

gösterdikleri, ilgiden

dolayı

teşekkiir

_

ederiz. Halen tedvirerı/ yekdlelen

görevlendirilmeler olduğu konusunda. yönetim tarafından gerekli inceleme ve
göri§meterin yaprlıp; konunun 2015/1
b_

KjK toplaıtısında tekar görüşülmesiıe,

Belirtilen boş kadroların Personel Daire Başkaıılığı taıafından bildirilrnesine,

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılmasr konusunun yönetim

tlafından değerlendirilerek,

201

5/1 KİK toplaııısında kaıar altına

alınması

benim§eruıiştir.

Sendika Teklifi Madde:

a- Kamu

kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakımevleri hakkında yönetmeliğin 2.

Maddesine dayarularak bakrmevleri kurumun bağlı veya ilgiİi olaugu bakanr n onap
alınmak suıeti y le kurumca iştifuLam edıLeq.memurlann_06_yaş grubıına giren .en az 50

-.

-çocuğu-için.kurumıın-idari ve mali-işlerleilgili birimiıe bağlı,olarak-açılabilir.
4857 sayılı iş kanunun 88. Maddesiıe dayanılarak çıkaııları, Gebe ve Emziren Kaduıların

Çalıştnlma Şartlanyla Enrzirme Odalan ve Çocuk Ba.krm Yurtlarına Dair Yönetmelik'in
l ai -,

_

_15l1ıcim,addesine,c?§l,§f İ.gçm"sETJü]yğ!,._

j':,::.,]

şu şekilde dlDeıüerımiştir:

0.6

,

-

kreşin açılmasını,

b-

Yine 4857 sayıİı iş kanunun 8l. Maddesinde:

İşverenler, iİevamlı olarak en az elti işçi çalıştirdıkian işyerlerinde alınması gerekeıı iş

sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasınrn izlenmesi, iş kazası ve
meslek hastalıklarınrn önlenmgsi,- i§çilerirı.ilk yardım ye acil tedavi ile. koruyucu_ sağlık ve
..,
. ...:j'.-j:,: ı:.:'
" :,
., ..-. ,,j..:l,
.,.
:_ güvenlii hizmetlerinin ytntİlİğSİami'ciyta". işyeiııilaki 'işçi sayısıiişyeri-;i İİÖİİğl:'Va lşin.

,..,:

.:_

a) İşyeri sağlık ve .ğüvenlik bidmi
b)

oluştumiakla,

]

:

.'

,

.

,

i:

Bir veya birden fazla İşyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlıt personelini görevlendirmekle,

c) Sanayiden sayılan işlerde iş guvenliği uzmanı olan biı veya birden fazla mühendis veya
teknik elemaır görevlend irmekle, yükümlüdiirler.

Ilgili madde gereğince l1niiersitemiz bünyesinde devamlı olarak g6rev yapacak
işyeri bekiminin bulunmasını,

Karar:

a-

Üniversite yönetiminin
20 l 5

KİK toplantısında

l<reş

veya çocuk bakrm eü ile ilgili çalışması buluımaktadır.

tekrar değerl end

iıilecekıb.

b- İşyeri hekimi görevlendirilmesi içiı Üniversite yönetimi taıafrndan

girişimde

bulunuJduğıı, hekim kadrosu olmasına rağmen ücret di§ükJüğtinden dolayı hekimlerin

,
-__,

____

-]

üniversitede çalışmak istemedikieri bilgisi alındı. Sendik4 konunun "aile hekirrıliği"
yo]uyla _çürziimiinü tek_liletti. Bu konuda

SKS Daire Başkaıılığı'nrn

araştrrma yapması

--kararlaştınldı.

Sendika Teklifi Madde:7

a- Böltirnlerde yeterli sayıda personel istihdam edilııedigi için idari işIeri aıaştırma
' 1 görevlileri yapmak.zofunda otdugu tespit edilmiştir. Bu nedenle idari persdnbl açığrun

Sendlka Teklifi Madde:8

Ör'P bütçelerinin gelmesinin tuzlandınlması ve takibinin yapılmasınr,

Akademik persone[in katıldıkla_rı konferans katılım ücretler-inin, yolluk ve
yevmiyelerinin, Faktllte, Bölüm ve Bötüm içerisinde akaJeınik personele adaletli olaıak
dağlülınasrnrn sağlanmasıru ve bütçe dağtrmının takibin|4 yapılmasıru,

Karar:.

'

_.'.:,,

....:.

..i-.:;....- _ .'i _';;..-'.

......

',

ÖYP bgtçesinin değerlendirilmesi ve İMİD tarafından takibiniı yapıldığı bilgisi alındı.
2015

KİK toplantisirıda yeniden değerlendirilmeşLkararlştırıldı. ...
,
,,
-:

,

,

.". ;

,

Sendika Teklifi ,Madde:9
Akademik personelimiz arasııda doktoralannr bitirmek üzere olaı geçici kadrolardaki
personele doktora]arıru tamamladıl<tarı sonra Üniversitemizde en az bir sene daha çalışma

hak-kı tannarak,

kalıcı kadro bulma aşamalanıda Üniversitemizde 33ta'ya

göre

görevlendiri[mesini,

Karar:
Talebin
doğru

d

YÖK bıafmdan değerlendirilmesiniı daha
belirtilmiştir. Talep 2015 KİK toplantısında

eğerl endi-rileceği anca} konurıun

biı yaklaşım

olacağr yönetim tarafindan

tekrar incelenecektir.

Sendika Teklifi Madde:l0

' Dopntlik rmvannı krizzııırnış ve profesörliik ıınviirufu htık eden öğietim- üyölerine
kadrolarınıı
Doktorasınr tamamlayarak uzun 1ıllaıdu yardrmcı doçentlik kadrosu bekleyen
aıaştrma ve öğıetim görevlileri bulunmaktadır. Mğduriyetin giderilınesi için acil bir eylem
planr ortaya konularak,ve kadro bekleme süreleri ğöz. öniirıe alınaizk.sorurıun gizülmesini, ,, ı
.:'.
.'i;
]'','.'.._:'.
.'.,',...:,]
,''.,'
Kara r:
,,Talep kab ul edilrnistİr.. Yö netlme gQsterdi\-! en ilgiden

lİyi teşekktii. edeİiz.

-

.,,|

Kara(:
Engelli personelin eğitim ve

çalışrr_ıg

şrttannın iyileştiritmesi ile ilgili bir çalışma

yapılacağı ve durumun 20l5 KİK toplantüsında yeniden değerlendiri lmesiıe

Sendika Teldifi Madde: l2.

Kiırun .içerisinde

-

istihddm ediİeıi Tübitak

servisindea-yararlandrnlmaslrun sağlanması,

Karar: ' ,: .:_.,.

..

Proje buısiyerlerine servis :ılebi kabul edilrniş ve Rektör .yardımcısrrun
başlatılmıştır. Probtem ile ilgili 2015 KiK toptantısında

T::T:::1*İ
::_T*-.
değerlendirme yapılacaktır.
eri Temsilc

Sendika Temsilc
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