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Ankara Universitesinde galrgan kamu gcirevlilerinin sorunlarr kurum ve yetkili sendika fUnf Ee iriv-Srru
yetkilileri ile 4688 sayllt Kamu Gorevlileri Sendikalarr ve Toplu Scizlegme Kanununun 22. Maddesi gerefiince
olugturulan Kurum idari Kurulunda yukarda belirtilen tarih ve saatte Ankara Universitesi RektorlLiflrinde bir
a raya gelinerek toplantr gergeklegtiril migtir.

Kurum idari Kuruluna

Ankara Universitesi adrna; Kurul Bagkanr Rektor Yardrmcrsr Prof. Dr. l(asrm KARAKUTUf, Hukuk
MLigaviri Yardtmcrsr Yard. Dog. Dr, Gaye BAYCIK, Personel Daire Bagkanr Belgin TUlin TAgKIRAN, ldari ve Mali
igler Daire Bagkanr Sema gAHiN, Personel Sube Mridrirti GLirbriz KAFALI

Yetkili Sendika adrna; Fen FakLlltesi O$retim Uyesi Prof. Dr. Ertan iOit<Li, ltecip Ozipff, ibrahim

QOMEZ ve Bayram OZOEwiR'in katrlrmryla agafrdaki grindem nraddeleri gdrtigtilmtigtrir.

L 2014 Ekim ayr Kurum ldari Kurul Toplantrsr maddeleri defierlendirilmigtir.
2. EnstitLilerin b nce ci$retime baglamasrnrn ofretim elemanlarrnrn ricret kaybrna neden olduIu

hakktndaki k elenmesine, ogretim elemanlarrnrn kadro sorunlarrnrn goztilmesi hakkrnda
RektorlriEtin gaba gcistermesine, T0MER'de gdrev yapan ofireticilerin kadro sorunlarrnrn
gciztimlenmesi amacryla (Universitenin ve Sendikanrn Maliye Bakanlrfr ve ilgili kurumlarla gerekli
galtgmalartn baglatmastna), Merkez Laboratuarrnda doktora offrencisi yerine stirekli gcirev yapacak bir
elemanrn gorevlendirilmesi konusunun incelenmesrne,

3. Grindem maddesinin yazrlmasrndan sonra yemekhane ile ilgili herhangi bir sorunun bulunmadrfrna,
4. Aziz Kansu binasrnda yemek girketi tarafrndan yemek hizmeti sunulmasr konusunda Sendika

tarafrndan aragtrrma yaprlmasrna,

5. Sosyal tesislerin ticreti konusunda Maliye Bakanlrfir teblifleri goz dnrlnde bulundurularak fiyatlar
belirlendifiinden ve Sayrgtay'rn kamu zararr olugmasrnr cinleme konusundaki uyarrlarr doffrultusunda
fiyatlarrn belirlenmesinde hukuka uygun davranlldr[rna;

6. lptal ihdas galtgmalartntn devam etti[i, bu galrpmanrn sonucuna gcire birimlerin teklifi ve bog kadro
durumlarr deferlendirilerek Gorevde Yrikselme ve Unvan De[igikli[i Yonetmelifii d6hilinde galrgma

ya prla bilecegine,
7. ig Saflrfr ve Grivenligi Kanunu uyannca gerekli kurullar olugturulmugtur; ancak sendikanrn talebi

doffrultusunda iSG kurullarrna katrlmak r,izere galrgan temsilcilerinin yedek tiye olarak atanmasrna,
8. Gcilbagr, Cebeci, Tandofian ve Drgkapr kamptislerinde sendika temsilcilik odalarr verilmesi ile ilgili

olarak gerekli aragttrmalarrn idari ve Mali igler Daire Bagkanlr[r tarafrndan yaprlrp konu hakkrnda
Sendikaya bilgi verilmesine,

9. T0MER'e ait Yenigehir ve Krzrlay Binalarrnrn ihtiyacr olan yemekhane tesis edilmesi ile ilgili olarak
gerekli aragtrrmalarrn idari ve Mali igler Daire Bagkanlrfr tarafrndan yaprhp konu hakkrnda Sendikaya
bilgi verilmesine,

10. Dtgkapt Yerlegkesindeki anaokuluna gLivenlik gcirevlisi gdrevlendirilmesi ya da kamera konulmasr
konusunda galrgma yaprlmasrna,

tt. Akademik personele odenmekte olan mesai sonrasr 2. cifiretim ders licretlerinin %60 zamlr olarak
cldenmesi ile ilgili olarak gerekli araqtrrmalarrn yaprlmasr ve konu hakkrnda sendikaya bilgi
verilmesine,

12. BAP projesi kapsamrnda yurt igi ve yurt drgr yolluklarrn verilmesi konusunun deierlendirilmesi,

yonrinde uzlagma safl anmrgtrr.
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