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Madde sendika talebi Görüş

l Daha önceki kıI( kaıarlarında
yapılması kararlaştırılmış bulunan ve
RektörlüğümüZün de uygulamak için
hazırlık yaptığı Görevde Yiikselme ve
Unvan Değişikli eğitimi ve sınav
tarihinin belirlenerek ilan edilmesini,

Görevde yükselme ve unvan
Değişikliği eğitimi ve sınav için
çalışmalar başlatılmış olup, 2017 ylı
giz döneminde içinde
gerçekleştirilecektir.

Kurumda uzun yıllar çalışmakta olan ve
liyakatleri bulunan personelimiz yerine.
kurumda kısa geçmişi olan veya
dışarıdan gelen kişilerin iiıvanlı
görevlere at.ı]xnaslnın önüne
geçilmesini,

Personel hareketliliği konusunda titiz
davranılmakta olup, bu konu da kurum
ihtiyaçlaıı da göz önünde
bulundurularak atamalar yapılacaktır.

_, Yapılan görevlendirme atamalarda
liyakat ve eğitime dikkat edilmektedir.

1 Gebze Teknik universitesi senatosu
tarafindan alınan 04.05.2016 tarih ve
2016/4 oturum sayılı karara, 30.05.20l6
tarih ve l25 sayıh "2547 sayılı yasanın
33. Maddesi uyannca istihdam edilen
araştrma görevlileri hakkında çıkarılan
yönetmelik" konulu ya^ ile
rektörlüğünüze sunulan "itiraz"
ya^mızrn değerlendirme süreci ve
sonuçlarının ve itirazımızın kabulü
yönünde değerlendirilmesi aksi durum
söz konusu olması duıumunda
gerekçeleri ile açıklanması 20lı612 KİK
de kararlaştırılmış olup, cevabm yazılı
olarak sunulmasını,

Bu konuda YÖK tarafından 2547 sayiı
yaŞananın 33 maddesi uyannca atanmış
bulunan Araştırma Görevlileri ile ilgili
bir çahşma yürütiilmektedir. Yasa da
yapılacak diizenleme sonrast. yeni
oluşacak duruma göre tekar
değerlendirilecektir.

5 2547 sayılıı Yükseköğretim kanunun
50/d maddesi gereğince istihdam edilen
araştırma görevlileri ile ilgili olarak
gelinen süreçte itirazlarımıza ilişkin
olarak 20l 612 KİK'de degerlendirmeye
alınacağı bildirilmiş olup, sonuç
hakkmda somut bir cevap
bekIenmektedir.

Bu konuda YÖK tarafından 2547 saylı
yaşananln 50id maddesi uyannca
atanmtş bulunan Araştırma Görevlileri
ile ilgili bir çalışma yiirütülmektedir.
Yasa da yapılacak düzenleme sonrası,

yeni oluşacak duruma göre tekrar
değerlendirilecektir.
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Personelimizin almış olduğu eğitimler
ve hdlihazırda almakta oldukları
eğitimlerin göz önünde bulundurularak
pozisyon ve görev yerlerinin
belirlenmesine öncelik verilmesini,

y /^



Kütüphane personeline servis imkAnı
sağlanmaktadır. Akşamlan Yemekhane
ihtiyacı ise mevcut personel
yemekhanesinden giderilebilecektir.

6 Kütüphane personelinin gece mesai için
servis ve kumanya ihtiyacı devam
etmektedir. Durumun acilen
düzeltilmesini,

c)Alınan kararların yetkili sendikanın
imkdnları doğrultusunda üyelerine ve
kurum çalışanlarına duyurulmasında
yasal bir engel yoktur.

7 a) Başbakanlığın 200311'7 sayılı
genelgesi gereğince yetkili sendika
için pano tahsisinin yapılmasını, diğer
sendikalann da duyurularınr
yapabilecekleri ayrıca bir panonun
tüsis edilmesini,

b) Aynca, yetkili sendikaya mahsus
olmak üzere Üniversitenin merkezi
konumunda kullanılmak üzere bir oda
tahsisinin yapılmasınr (Bu hukuki bir
gereklilik olmasına rağmen, henüz
tahsis gerçekIeşmemiştir).

c) Üniversitemiz intemet sayfasında,
yetkili sendikanın faaliyetlerinin,
duyurulannın ve Kurum İdare

kurulu'nun kararlannın ihtiva
edileceği bir bölümtin ayrılmasını,

Üniversitemizde kadro bekleyen
akademik birçok personelin atamaları
yapılmış olup, bazı alanlarda
doygunluğa ulaşılması nedeniyle aynı
alanda çalışan kişilerin atanma

imkAnları zorlaşmrştır. Verilen ilanlar
kurum ihtiyaçlan göz önünde

bulundurularak verilmekte olup,
özellikli ilan verilmemektedir.

Doygunluk bulunmayan bölümlerde
kurum içinde yetişmiş ögıetim
üyelerinin atamaları bir düzen dahilinde
yapılmaya devam etmektedir.

Doktorasını tamamlayarak uzun
yıllardır yardımcı doçentlik kadrosu
bekleyen araştırma ve öğretim
görevlileri bulunmaktadır. Aynı konuda
kurum içerisinde kadro bekleyen yetkin
ve liyakat sahibi personelimiz
bulunurken, 201612 KİK toplantısında
kalite politikalannın uygulanacağı
belirtilmekle beraber özellikli ilanlar ile
kurum dışı personel tercih edilmektedir.
Yıllarca bu kurumun gelişmesi için
emek harcayan personelimizin
mağduriyetin giderilmesi için acil bir
eylem planı ortaya konulması ve kadro
bekleme siireleri göz önüne alınarak
sorunun çözülmesini,
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Yazıh olarak SKS ve yetkili sendika

temsilciliğine bildirim yapılacak ve

denetimlere sendika temsilcisinin
katılımı sağlanacaktır.

Periyodik olarak gerçekleştirilen
yemekhane ve kantin denetlemelerine
KİK toplantısında belirlenecek bir
isimin yetkili sendikayı temsilen
katılmasını,
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a) Pano tahsisi kurum imkinları
dAhilinde uygun bir zamanda
yapılacaktır.

b) oda tahsisi için işletme fakültesi
inşaatı tamamlanması beklenmektedir.
İnşaat tamamlandıktan soııra oda talep
değerlendirilecektir.

20l711 Dönem KiK Kararları
,73



10 Kreş personelinin çocuklara unvanlara
göre davranışta bulunulduğuna dair
bilgiler gelmekte olup, çalışan
personelin bu konuda daha duyarlı
olmasının sağlanması, Kreşin sürekli
olarak denetlenmesini,

1l Kurumda kadrolu personel olarak görev
yapan Koruma ve Güvenlik
Görevlilerine, öze| firma güvenlik
görevlilerinin amir veya benzer
pozisyonda görevlendirilmelerinin
öniiırıe geçilmesini,

ilgili koordinatörlük bilgilendirilerek
durumun dtizeltilmesine çahşılacaktır.

12 Kampüsümüz içinde başıboş ve gruplar
halinde gezen köpekler personelimiz ve
öğrencilerimiz için sıkıntl
oluşturmaktadır. Özellikle ana kantin
bölgesinde rahatsrzlık verecek bol,utlara
ve saldınlara başlamış
bulunmaktadırlar. Bu tip grupların
miiırnkünse kampüsümüzde bulunan
hayvan barınağında tutulmalarının
sağlanması, hem personel, hem de

öğrenciler ve binalanmızı bekleyen
diğer köpeklerimizin korunması için de

faydatı olacak bir girişimin yapılması,

Kurum iş güvenliği kurul toplantılarında
da konu gündeme alınmış olup, çö
üretilmeye çahşılacaktır.
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Kreşte oluşabilecek menfi durumların
öniine geçmek iizere gerekli uyarılar
yapılarak. önlemler alınacaktır.
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