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Mıdde Tek|if Alınan karar
Madde:1 BAP Komisyoıuna kurumumuz dokıoıalı araşonna

görevlilerinin yönetmelikte aksine bir madde olmasa
da söz ve tavırla proje vermemesinin saiık
verilmesinin gerçek sebeplerinin açık bir şkilde
bizlerle paylaşılma-sı.

Söz konusu madde için kurum bi.inyesinde halen
çalışmakta olan dokıoralı Araşürma Görevlileri'nin
bilgilendirilmesi konusunda yapılabilecekler ve/veya
proje verebilirliklerinin mevzu olması durumunda
bunun kurum siıesinde ve mail aracılığı ile deklare
edilmesi,

Konuyla ilgili çalışma
yapılarak bilgi verilecektir.

Madde:2 Kurumumuzun bşka kurumlaı ile imzalamayı
planladığı veya bu siireçte imzaladığı işbirliği
prolokolleri çerçevesinde dışandaı doktoralı söz
konusu kurum çalışanlanna ders açabilme
ayrıcalığının tarundığ görülmektedi.. Bu bağlamda
Universitem.iz bünyesinde yetiştirilmiş Dr, Araşırma
Görevlilerinin bu kapsamın içinde tutulup
ıutulmayacağının sebepleri ile açıklanması.

Konuyla ilgili çalışma
1ıapılarak bilgi verilecektiı.

Mobbing kurulu kurulması ile
ilgili çalışmalaı başlatılmışıır.

}tadde:3 A§t üsi iiişkilerindeki mobbing denebilecek
uygulamalann çizilecek net çerçeve|eı ve kıstaslaıIa
en aza indirilmesi hem yasal bir gerekiilik hem de
kurum içi huzurunu sağlanması bakımından
öneıılidir. Mııbbing konusuııda personel eğitiminin
sağlanması ve bu konunun takip edilmesi için
Üniversitemiz içinde Mobbing Takip Kuıulu'nun
oluşfunirnası,

\lıdde:{ Zorunlu olarak akademik ve idari kadro üst seviye
yöneıicilerinin de kaıılımıy[a kişilerin özlük hakları ve
kişilikleri özelinde iletişimin nasıl
güçlendirilebileceğiıin uygulamalarının ıartışmaya
açılması,

Bölüm yöneticileri ve
personeliyle kahvaln
toplantılaıı yapılıyor.

Benzer toplaıtılann
yapılmasına çalışılacaktır,
Kumanya ihıiyacının
yenıekhanedeo kalşllanma§ı
sağlanacaktır.
Mesai ödemesi için çalışma
yapıIacaktıı.

Kütüphanc saat 20.00'a kadar açık olma
uygulamasına geçilmesiyle beraber, görevli
personelin ulaşım ve kumaıya ihtiyacı doğmuştur. Bu
ihtiyaçlann giderilerek, ilgili personelin mağdur
edilmemesini

Madde:5
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Mıdde:6

rexip ııınnnır,ni
öıcıxi KuRuM iDARE KuRULU,x»a cöRüşüıüp

KARARA İİĞİaXİX MADDELER

Pendik Gebze arasında çalışmakta olan IETT t7lb
oıobüs güzergihının kampüs ana girişinden
geçmesinin sağlanması konusunda çalışma yapılması.

Belediyeler ile gön§me
yapılması

}tadde:7 Personel giriş çıkışlanndİtıem taltb lıern ae gtvenllllClrlş lçin Ulr slsrcm
açısından yararlı olabileceğini düşündüğümtlz
araçlann üzerine yapışırılabilecek ilniversite
ambiemli otomalik okuma sisteminin hayata
geçiıilmesi,

krırulma_sı
planlanmaktadır.

Madde: l İıgili kanuı ve yönetmeliklere uygun olaıak Eıstitümiiz
personelinin kullanabileceği bir kreşin açılmasını,

Kıeş Eylül ayında açılmış olıp.
gösıermiş olduğu hassasiyet
nedeniyle Rektörlüğiıİntıze
teşekkiir ederiz.

]\ladde:2 Başbakanlığın 2003 l |7 sayıiı genelgesi gereğince yeıkili
sendika için pano tahsişinin yapılmasını, diger
sendikalann da duyurulanru yapabilecekleıi ayrıca bir
panonıın tahsis edilmesini,
Aynca ye*ili sendikaya mabsus olmak üzers
üniversitenin merkezi konumunda kul|anılmak ttzere bir
oü tahsisinin yapılmasını,
En§tittintlz web sayfasınd4 yetkili sendikanın
faal iyetlerinin, duyurularının ve Kurum İdaıe
Kunılu'nun karaılannın ihtiva edileceği bir bölümün
aynlmasını,

a-Yapı işleri Daire Başkanlığı
takibinde yemekhanenin
girişine pano yapılacak.
b-ldaıi bina tamamlandığında
oda tüsisi yapılacak.
c- KİK Kaıaılan yayınlanmas ı
için GTÜ web alanınü bölüm
ayrılacak.

Madde:3 Enstitiimüz öğrenci ve personel sayısı göz öniine
alındığında ve her gün kaışılqılan sorunlar
incelendiğiıde hali hazırda faaliyet göstereıı
yemekhanelerimizin yeterli gelmedigi, özellikle Kimya
ve Biyoloji Böliimleri, Kimya Mühendisliği, Bilgisayar
ve Elekıronik Mühendisliği gibi bölümlerinin
personelinin uzaklık açısından düa rahat
kullanabilecekleri üçiincü bir yemekhane binasının
yapılmasını,
Mevcut yemekhaıelerdeki yemekhane hizmetlerinin ve
yemekhane ihalesini kazanaı mevcut firmanın yemek
kalitesini iyileşlirmesini,

a- Master planda yer
almaktadır.
b-Yemek çeşiıliliği
artınlacaktır.
c-Vejeiaryan,diyet vb

Madde:4 Laboıatuvar kullaıım oranlan yüksek olan bölümler için,
laboratuvar düzeninden ve diğer geıekli işlerden sorumlu
olacak tekıik personel ihtiyacının giderilmesini,

Konu ile ilgili gerekli çalışma
yapılacaklır.
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Madde:7

q

}lıdde:S a- Aktif ve yetişkin personel
var iken yeıkin olmayan
personelin tedviren /

vek§leten
görevlendirmelerinin
yapılmaması,

b- Daha önceki karaıda
alınmış olduğu için boş
kadrolann persone! Daire
Başkanlığı larafından
Sendika Temsilciiiğine
bildiıilmesi,

c- Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliğ Sınavı
açılması konusunun
yönetim tarafindan boy'dolu
kadrolara göre acilen
değerlendirilmesi,

benimsenmiştir-

d-20l6 yılı içerisinde Görevde
yükselme ve unvan
Değişikliği sınavı yapılmasr
planlanmaktadır.

Madde:6 Doklorasıru tamamlayarak uzun yıllardır yardımcı
doçentlİk kadrosu bekleyğn araşünna ve öğretinı
görevlileri bulunmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi için
acil bir eylem planı orıaya konularak ve kadro tıekleme
süreleri göz önüne alınarak sorunun çözülmesini,

Konuyla ilgili çalışma
yapı lmaktadır.

Kariyer merkezi kurulması ile
ilgili çalışma yapılacaklır,

Kurum içerisinde istihdam edilen engelli peısonelin
ihüyaçlarını karşılayacak şekilde erişilebilirlik
iınkiılannın artınlması, özellikle personei servislerinin
engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesinin temin
edilmesi,

Problemin Çözümü ile ilgili
çalışmalar devam etmekte
olup, genel olaıak sıkıntılar
oıtadan kalkmışıır.

Tüm servis araçlaıında engelli
personelimiz için apart
takılacak.

Engelliler birimi kurulacaklır.

?u

l Ensıitlimüzde tedvirerı./ vekdleten görevlendiriimelcrin 
l

I yapılması yerine. bu kadrolara aıama veya 
I

I görevlendirmelerin liyakat. başan ve görevde ytiıkselme 
I

I 
sınavlanna uygun olaral< yapılmasını, 

llI
IBitgiruyu, işletmeni, şef, müdür boş kadrolannın 

I

I belirlenerek taıafımıza bildirilmesi, 
tll

I l2.04.20l4 Tarih v_e 28970.. sayılı Resmi Gazetede 
I

I yayımlanan Yiiksek Oğetim Usı Kuruluşiarı ile Yüksek ]

| Ögretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve 
I

I Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinin 
I

I uygulanmasını ve Görevde Yükselme ve Unvan I

I Değişikliği sınavı açılmasını. ]ll
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§tadde: 8 I Yine 4857 sayılı iş kanunun 8l. Maddesinde:

I lşverenler. devamlı olarak en az elli işçi çalışıırdıkları
I işyerlerinde aIınma.sı gereken iş sağIığı ve güvenliği

| önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi.

I 
iş kazası ve meslek hasıalıklarının önlenmesi, işçilerin
iIk yurdım ve ucil ıedavi ile korıryııcu sağlık ve gıivenlik
hi:meılerinin yiiriinilmesi umucıyla, işerindeki işçi
sayısı, işyerinin niıeliğ ve işin tehlilrz sınıf ve
derecesine göre:
a) lşyeri sağlık ve giivenlik birimi oluşıurmaklo,
b) Bir veyo birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde
diğe r sağlık per so ne l i n i görevl e ndi rme H e,

c1 Sanayiden sayılan işlerde iş gıjvenliğ uzmanı olan
bir veya birdeı fala mühendis veya leloıik elemanı 

)

görev l e n di r me kl e, y ii kii n l iid ti r l e r,

ncc Enstitü arz ı
devam|ı olarak görev vııracak işyeri hekiminin
tıulunmasını.

Reklörlük taraflndan Aile
Hekimliği kurularak çözüm
üretilme aşamasına gelmiştir.

Ayrıca lş Cüvenliği
uzmanlarırun da acil olaıak
görev yapmalarının sağlanması

En geç 20l6 şuba! ayına kadar
Halk sağlığı merkezi kuıulması
planlanmaktadır.
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