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Konuyla ilgili gerekli

çalışmalar
aktif
olup,
şckilde Bilgisayar
1.,apılnıış
bu kadrolara atama veya Işletıııeııi o1arak çalışan personel için
görevleı-ıdirnıelerin liyakat. başarı ıe KiK toplanıları öncesi zaten atamalar
göreıde yükselme sınaı,lanna ul,gun 1apılnıışıır. Süreç içerisinde mevzuatın
olarali vapılmasını.
ul gun gördiiğü kriterlere göre. ehliyet ve
l].0.1.20l4 Tarih re 28970 savılı Resmi lil akaı ilkeleri gözetilerek kurunıun
Liazeıede 1arıınlaııan \ üksck Öğı.,ıiııı ihtiyiıcına göre ataınalaI yapılmışıır.
Üsı Kuruluşları ile Yliksek Ögreıim Y()K gdIüşii alınarak Y üksekögrctim
Kulunıları Personeli Görevde kuruırıları personeli Görevde ytikselme
Yükselme ve Unı,an Değişikliği ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğınin
Yönetmeliği'nin ilgili ııaddeleriırin ilgili
ıı,ıaddeleri uygulamaya
ııl uuiaııma.ını \ e
daha önce başlan ı)acaktır.
RektöIlüğünl|iZ|jır biidiıdiği Göreı,cle
Yükselııe \e Uırvaıı DeğişikJiği
sını\ ınıı) ıarihiııin belirIcıı ııı,.'.iıı i.
Kurumda uzun y,ıllar çalışmakıa olaıı ve
liyakaıleri bulunan personelimiz ı erine.

görevlendirilnıeleriıı vapılması verine,

kuıumda kısa geçnıişi olaıı ı,eya
dışarıdaır gclcır kişilerin tinvaniı
ı,evlere
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i)uruııı Iıukuki o]arak iı-ıcelenecek. G']'U

ıc k;ıliıc htdellcri \e Ü.ı,iversite
projeksiyonu da dikkate a]ınarak
l6

taıil-ı ve 125 sayılı '-2547 sayılı yasanın

değerlendirilecektir.

33. Maddesi tıyannca istihdanı edilcn
alaşhlma giirevl ileri hakkında çıkarılaıı
ile
r önelııelik" konı.ıltı ,a^
"itiraz"
rektörltiğünttze suıiu]an
}:ı/ll]lllln Jcicrltıı.ıiııııc jiirc( ı \(
soı,ıı.iç}arıı-ııı-ı ı,e ilirazııııızın kabulıı
1,önüııde değcrlcııdirilınesi aksi duıum

söz konusu olırıası
uerek çeleri ile açıklanması
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|BAP

Kr,ımis1,onuna

kurunrı_ımuz

doktoralı araştürma görevlilerinin 20l6

Universitemiz personelinin akademik

çahşmalan çeşitli

yollaIla

lı öncesi döneıılerde yönetmelikte desteklenmekte olup, konuyla ilgili
,ıLsinc bir nıadde olmasa da söz re mevzuat düzenlemesi ve yazı|ım
tavırla proje vernıemesiniır salık programı yapılmıştır- Ayrıca 20l7 yılı
verilmesinin gerçek sebeplcrınin açık bir içcrisinde 7 al,rı başlıkta rrqie
şekilde bizIeıle pa}laşllmasl, 20l6 yılı mtilacaatlarlna başlanıııştır.
Mart ayında Web ve mail yolu ile ilan

yi

de doktiıralı araştın]]a
lileriııiıı de proje verebileceği
söylenlileri üzeriııe. söz konusu
konunıdaki alaştıIma görevlı leri

edi]mese
görev

tarafından BAP konıisvonu yeni projeler
sunuiınuştur. Ancak hu kişilı:,ı,ın pıojc
önerileri- aksine bir yöneınıelik maddesi
olmamasrııa ıağmen- değerleırdirmeye
dahi alınmadan iade edilmiş ve kendileri
bundan haberdar edilmemiştir, Bu iade

l

stireciırin geIekçeleri ile ilgili personele
açıklanması. söz korıusu nadde için
kurunr bünl,esinde lıaleıı çalışnıakıa olaıı

doktoralı Araşıüıma Görcv]ileri' nin
bi[gilendirilmesi koııusunda geıekli

hassasiyetin gösterilrıesi ve,i r.e.va
gerçekten prtıje vercbiljrliklerinin
meı,zu olması duırınıunda bunun kurum

sitesinde ve mail aracılığı
edilnıesi,

J

ilc

dekizue

iie Konu1,la ilgili YÖK mevzuat gereğl DI
inızalanrayı planladığı veva bu süreçtc ,\raştırma Görevlilcriırc ders açılabilme si
inrzaladığı işbirliği protoktılleri münrkün olnradığından dolayı yetkili
çerçevesinde, dışarıdan doktoralı söz sendika YÖK nezdinde girişimde
konusu kurum çalışanlarına ders buiunmalıdır.
Kulumumuzun başka kurunıiar

açabilıne ayrtcalığtnln tanındığı
görülınektedir. Bu
bağlan,ıda

Üniıersitcıııiz biinl,csinde ı,etiştiriJmiş
Araştırn,]a Görei,lileriııiı-i biı
kapsanrın içinde neden tutr.ılmadığınıü]

Dr.

sebe leri ile

Olağanüstü

ıkLaın,ıası

Hal

Kapsamında açığa FETO,PDY yapılanması ile ilgili
bilgilendirnıeler kurumumuz siireci titizlikle yürütmekte
huzursuzluklar olup. beliı,li zamanlarda Sendika

alınııalarda. eksik

nedeniyle

yaşanmaktadür. Şet}-aflık kapsan]ıırda
bilgi

lendirmeler

yapı laı,ak.

mağduriyetlerin gidcri lmesi,

ıen-ısi]cisine duruırrun nezaketi d6hilinde

bilgiiendiırı-ıc yapılmıştır ve gizlilik
gerektireı-ı konular harjcinde yapllmaya
der am cdilecektir
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zorunlu olarak akademik ve idari kadıo
iist seviye yöneticilerinin de katılımıy'.la
kişilerin özJük hakları ve kişilikleri

özelinde

iletişimin

nasıl

güçlendirilebileceğiııin ul,gulamalarının
tartışmaya açılnrası.
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Konuyla ilgili Üniversitemiz bünyesinde
etkinlik düzenlenmekte olup. SKS dairc
başkanlığı bir seri çalışma yapmaktadır.
Bu laaliyetlere personel katılımınm
tenini için yetkili Sendika da süreçlere
nıi.idah il o1acaktır. Yapılan çalışmalar
ekıe suırulrn tuI*
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2547 sayılı Yükseköğretim

koııu ka]ite ]ıedefl erimizden tavız
vernıeden ilgili maddeler

kanunuı,ı
50/d maddesi gcreğincc isıihdam edi]eıı

araştınna görevlileri ile ilgili olarak değerlendiri lerek tüm akademik
gelinen süreçte itirazlarınıızı gerekçeleri kurullarımız tarafından tekaı
ile beyan eden bir yazı hazırlannrış ve değerlendirmeye a]ınacaktu.
rekıörlügtin değerlendirmel.e alması için

KİK teklifleri içinde

tarafınıza ekli
belgede sunulmuşıur ıEKl. EKj ı . llgili

yöııetnıelik değişikliği

\,e

ul gulamalarınıı-ı adalet ve lıukuk ilkeleri
içinde suhuletlc
maddc

ve ilgili

8

gereğince istihdam edilen Aıaştırnıa
Görevlilerinin hakları da gözetileıek
yeniden değerlendirilnıesi konusundalti
iıirazlaı,ımızın değcrlendırilmcsi \c
kabul edilnremesi durunıunda lıukuk
l
çerçevesiırde gerekçeleri ilc
İ ıklanması.
İ Ktltliphane saat 22.00'a kadaı açık olma ] Kütüphane personelinin fazla mesai
l
uygulamasına geçilmcsiyle beraber. saat|eri dolayısıyla ek mesaj ücretleri
görevli personelin ulaşım ve kuman\a I rerilmckıe olup. ayrıca ulaşım ihtiyacı l
ihtilaeı doçmtışıur. I}ı. ihıiiaçların ] 9iderilmiştir. Açrıca 657 sayılı Devlet l
giderilerek. ilgili perstınelin mağdur Mr-nıurlzrrı Kanununurı l78. Maddesinin
l birinci fıkrasıııııı B bendinde "kurumlar
edilmenıesiııi
gerekıiği takdirde personelini günlük
çalışma saatlcri dışında fazla çalışma
ücreti vermeksizin çalıştıIabilirler. Bu
durumda personele yaptınlacak fazla
çalışmanün her sekiz saati için bİı gün
hesabı ile jzin veri]ir." Hükmü gereğinc
diizeıilenıe y-apma yetki si
Rektörlüğünıüze aittir.
Pendik Gebze arasında çalışmakıa olan Konuyia ilgili giıişimlel yapılmış olup
IETT l7ib otobüs güzergdhının kampüs serıdika ıı-izel kişiliği olarak da her iki
ana girişinden geçmesinin sağl;ırıması büyük şehir belediyesi nezdinde
koııusuııda 1ı nla ı ılnıası.
b v urular a ılmasında fa da vardır.
Başbakanlığın 2003/l7 sayılı genelgesi
şleıme Fakültesi biırası tamamlandıktan
gereğince yetkili seııdika için pano sonİa gerekli tahsis yapılacaktlr. Pano
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ıahsisinin 1al-ıılı-ııasını. cliğeı, ' düzcırleııesi en kısa zamanda
sendikaların da
dul,rırı.ıları ı çöziilecektil. 2003/37 sayılı Başbakanlık
yapabilecekleri a!rıca biI panonun tal,ısis l Genelgesinde ile vurgulanan "!iziki
iınkdlılar çerçevesinde" sendika iş yeri
eclilmesini,
ı,ı

Ayrıca yetkili sendikaya nıüsus olmak L temsilcilerine yer tahsisi ve pano temini
üzere Üniversitenin ınerkezi konumunda cıı kısa sürede yapılacaktır.
ku]lanılmak üzerc bir oda tahsisinin
yapı lıırasını.
[Jnıve rsitemiz

*,eb sa1 l)sında. 1eıkili
seııdikanııı f aaliyetleıinin. dtıyurı.ılarııııı-ı
ve kurum İdare kurulu'nun karaı,larının
ilıtiva edileceği bir bölümün ayrılmasını,
(Daha önceki toplantılarda karar alınmış
olmaslııa ra enu ulannrami tlr
,1,
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f)oktorasını tamamlayarak ıızun yıllardır
yardimcı doçentlik kadrosu bekleven
araştrrnla \|e öğIetin görevlileri
bulrınmaktadır. Mağduriyetin
giderilmesi için acil bir cı,leıı planı
ortaya konı.ılarak ve kadro beklen,ıc

Konu gündeme alınmıştlr. Ulusal

Ulı,islararası kalite

ve

politikaları

çcı,çeı esinde değerlendirilccektir.
,

süreleri göz öniiıe alınarak sorunun

,,

çözülmesini,

Periyodik olarak

yetki)i sendikadaır bir

ten-ısi]cinin

olmasına rağmeıı.

şu

katılmasın:.
(Daha önceki toplantilarda karar alınmış
ve uygulama yapılmasına başlanmış
Ll

l]

Sendikanın

gerçekleştirilen
yemekhaııe ve kantin denetlenıelerine

ulanmamaktadır

Açılmış bıılunarı kreşin

belirleyeceği
denetlemelere katılacaktır.

|

lll]

eğitinıci

kadrosunuıı daha ivi hale aetiri]nresini

niversitenıiz personelimizin ihtiyacı
dtiştlııı-llerek kreş açılmıştır. Aynca
' kreşin cğiıiIııci kadrosu düzelrilmiş olup.
l

,laha

nitelikli

çalışılnıakıadır.
14

Prof. Dr.

Kurumumuzda çalışrnalarına başlatılmış
bulunan İş Güvenliği kurutlarında 6331
savı|ı kanunun 8. l8 ve 22 maddelerine
göre işleı,ıılerin 1apılnıası. Kurullarda
görevleııd irilecek çalışan temsilcisi için
yeıkili seırdikadan tenısilci]erin
istenııesi.
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Doç. Dr
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633l sayllı

kanunun

]anıit YII-DIRIM

öğreımenlerle

büsi

geçen

maddeleri başta olmak üzere, mevzuat
hüküm]erine eksiksiz uyulacak olunup,
yetkili sendikanın temsilcileri kurullarda
yer alacaktır.
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