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NİSAN 2015 DÖNEM TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

A) GENEL SORUNLAR

1) Kreş

a) Daha  önceki  Kurum  İdari  Kurullarında  gündeme  getirdiğimiz  Tınaztepe  yerleşkesinde  kreş 
yapılması planlanan kreş ile ilgili çalışanlara bilgi verilmesini talep ediyoruz.

b) Diğer  yerleşkelerdeki  mevcut  kreşler  yetersizdir.  Kapasite  artırılıp,  bedel  düşürülmelidir.  Bu 
konuda diğer üniversitelerdeki durum tespit edilip karşılaştırmalı bir çalışma yapılabilir.

2) Servis

Başta Tınaztepe olmak üzere yerleşkelere servis planlanması yapılmasını talep ediyoruz.

3) Mobbing

a)  DEÜ  Mobbing  Birimi  İşleyiş  Usul  ve  Esasları  Yönergesi  bir  yıl  önce  yürürlüğe  girmesine 
rağmen Birim’in efektif çalışmadığını gözlemliyoruz. Mobbing birimine sendika temsilcisinin de 
dâhil edilmesi ve yönergenin, birimin daha etkin çalışabilmesi için yeniden düzenlenmesi yönünde 
gerekli adımların atılması yönünde uzlaşılmıştı.  Bu konuda bir değişim olmadığını görmekteyiz. 
İlgili çalışmaların hızlandırılması talebimizdir. 

b) Birimlerde  mobbing  eğitimlerinin  verilmesini  talep  ediyoruz.  Sendika  olarak  yapacağımız 
mobbing bilgilendirme toplantılarına çalışanlarının katılması konusunda kolaylık sağlanmasını talep 
ediyoruz.

Ek – 3 :Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Yardımcıları Mobbing Anketimizin raporu ektedir.

http://www.egitimsenizmir3.org/dosyalar/bilgi_belge/egitimsen_3_mobbing_brosur.pdf

4) Yemekhaneler 

Yemekhanelerle  ilgili  sorun ve  talepleri  çözmek  üzere  sendika  temsilcisinin  de  yer  alacağı  bir 
komisyon kurulması daha önceki KİK toplantılarında benimsenmiş idi. Komisyonun acilen hayata 
geçirilmesini talep ediyoruz.

5) Vegan Menüsü

Yemekhanelerde  vegan  menünün  yer  almasını  talep  ediyoruz.  Vegan  beslenme  biçimi,  etik 
nedenlerle et, süt, yumurta gibi tüm hayvansal ürünleri tüketmeyi reddetmektedir. Tahıl, bakliyat, 
sebze,  meyve,  kuruyemiş  vb.  gıdaları  tüketmeyi  içeren  veganlık,  vejetaryen  beslenme  biçimini 
benimseyen personel ve öğrencileri de kapsamaktadır. Etik nedenlerle birlikte, hayvansal ürünlere 
karşı alerjisi olan ve sağlık nedenleriyle, hayvansal ürün tüketmeyen bireyler için de vegan menü, 
alternatif bir beslenme biçimi olabilmektedir. Dolayısıyla üniversite yemekhanelerinde vegan menü 
sunulması,  kampüslerde  yemek  bulma  anlamında  ciddi  sorun  yaşayan  hem  veganlar  ve 
vejetaryenler için hem de alerjik ve sağlık nedenleriyle hayvansal ürün tüketmeyen bireyler için en 
uygun çözüm olmaktadır. Yemekhanelerde vegan menü alternatifi oluşturmak, zor olmadığı gibi ek 
bir  maliyet  de  gerektirmemektedir.  Yemekhanelerin  yemek  çıkarma  planında,  yemek  kartına 
yapılan doluma göre kaç kişinin vegan menü rezervasyonu yaptırdığı belirlenebilir ve buna uygun 
sayıda vegan menü üretilebilir.

6) Temizlik ve Hijyen
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 Yerleşke ve sınıfların temizlik ve hijyen sorunu hemen tüm birimlerde önemli bir hale gelmiştir. 
Özellikle  GSF’de  şikâyetler  had  safhadadır.  Tuvaletlerin  düzenli  temizliği  yapılmalı  ve  tuvalet 
kâğıdı konulmalıdır. Rektörlükle yaptığımız görüşmeler sonrasında GSF’deki inşaat hızlanmış fakat 
henüz tamamlanmamıştır. Tuvaletlerle ilgili şikayetler ulaşmıştır.

B) İDARİ PERSONELİN SORUNLARI

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 

http://www.egitimsen.org.tr/ekler/5bec9f54a737bca_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=0

7) Görevde Yükselme Sınavı

29.04.2015 tarihinde YÖK tarafından yapılan açıklamada Dokuz Eylül Üniversitesi’nin merkezi 
görevde yükselme  sınavı  talebinin  kabul  edildiği  görülmektedir.  Dokuz Eylül  Üniversitesi’nden 
sınav takviminin biran önce açıklanmasını, sınava gireceklerin eğitimi, sınav soruları gibi konularda 
izlenecek yolların ilan edilmesini talep ediyoruz.

Ayrıca YÖK ilanındaki diğer kurumlardan farklı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi kadro birimlerini 
ve derecelerini açıklamamıştır, bunların da paylaşılmasını talep ediyoruz.

İlan edilen kadrolar eldeki olanaklar dahilinde çalışanların beklentisini olabildiğince karşılar sayıda 
olmalıdır.  Geçen sefer olduğu gibi sınavın olası bir yönetmelik değişikliğine kurban edilmemesi 
yönünde uygun adımlar atılmalıdır. 

8)Unvan Değişikliği Sınavı

Unvan değişikliği sınavı biran önce açılmalıdır.

9) Genel Bütçeye Geçiş

Döner  sermaye  ve  özgelirlerden  maaş  alan  üyelerimiz  pek  çok  hak  kaybına  uğramaktadırlar. 
Mağduriyetlerinin  giderilmesi  için  bu  üyelerimizin  maaşlarını  genel  bütçeden  almaları  için 
gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

Konunun  gündeme  alındığı  Nisan  2014  Kurum  İdari  Kurulu’nda  bu  türden  taleplerin  ancak 
kesinleşmiş  mahkeme  kararları  doğrultusunda  yerine  getirileceğini  görüşünüze  rağmen  kimi 
personelin kadro aktarmalarının yapıldığını öğrendik.  Bu personelin hangi mevzuat  ve kriterlere 
göre  kadro  aktarımı  yapıldığı  açık  değildir  ve  Sendikamıza  bildirilmelidir.  Genel  olarak  tüm 
personele eşitçe uygulama planlanmadan ve sendikanın hassasiyeti dikkate alınmadan yapılan bu 
tasarrufun çalışma barışını bozucu nitelikte olduğunu bildiriyoruz.

Bu aşamada ilk önerimiz Rektörlüğünüzün bu konu ile ilgili  olarak Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Personel Başkanlığı’na,  bu durumdaki personelin atanmasına olanak sağlayacak sayıda kadro ve 
kaynak  aktarımı  başvurusunda  bulunulmasıdır.  Bunun  hızlıca  gerçekleşemeyecek  olması 
durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde ve kadro geçişleri yapılan personel örnek gösterilerek 4/b’li 
personelin genel bütçeye geçişlerine ilişkin bir geçiş yönergesinin oluşturulmasını ve bundan sonra 
tüm  personelin  bu  yönerge  kapsamında  beklemeksizin  geçişlerin  yapılmasını  önermekteyiz. 
Sendika olarak bu konuda mağdur olan üyelerimize hukuk desteği vermeye başladığımızı bildiririz. 
Ancak  hukuk  yolunun  masraflı  ve  zahmetli  olduğunu  Rektörlüğünüzün  gerekli  girişim  ve 
açıklamalarla konunun hallini kolaylaştırabileceğini hatırlatmak isteriz.

10) SKS Çalışanlarının Sorunları
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SKS Daire Başkanlığı çalışanlarının şikâyetleri  hemen her KİK toplantısında gündeme gelmekte 
buna rağmen hiçbir azalma göstermemektedir. Çalışanların isteği dışında ve gerekçesiz olarak sık 
sık yerleri  değiştirilmektedir.  Başkanlık tarafından çalışanlar  baskı altına alınmakta,  hatta  tehdit 
edilmektedir.  “İnsanca  çalışacağım  bir  bölüme  görevlendirme  yapılmamı  istiyorum”  diyen 
üyemizin talebi  dikkate alınmamış,  bu sağlıksız  ortamı sağlayan Daire Başkanı ve üst  yönetimi 
hakkında bir soruşturma başlatılmamıştır. Bu konudaki tüm bildirimlerimize “mevzuat çerçevesinde 
işlem yapılmaktadır” yanıtını vermektesiniz. Birçoğu isteği dışında fazla çalışmaya zorlanmaktadır. 
Fazla çalışmaya zorlananların ek ücret alamadığını tespit ettik. Sendika olarak bu duruma daha fazla 
sessiz kalmayacağız.  SKS çalışanı  üyelerimizin tüm görevlendirmelerinin gerekçeli  açıklamasını 
talep ediyoruz.

4c’li çalışanların yemek ücreti 4a’lılardan fazladır. Bazı kantin ve kafeteryalara sefertasıyla yemek 
verilirken diğerlerine verilmemesinin açıklanmasını talep ediyoruz.

11) Görev Tanımları 

Tüm akademik ve idari personelin görev tanımları yazılmalı ve tüm yöneticiler tarafından bu görev 
tanımlarına  uyulmalıdır.  Görev  tanımları  belirsizliğinden  dolayı  meydana  gelen  uyuşmazlıklar 
rektörlüğün olduğu kadar bizim de bilgimiz dahilindedir. Çalışanlar birden çok iş üstlenmektedir. 3 
kişinin 11 bölüme sekreterlik hizmeti verdiği GSF buna örnektir. Üstelik personel yetersizliğinden 
dolayı  memur  işlerine  taşeron  firma  işçisi  arkadaşlarımız  bakmaktadır.  Kamu  personel  rejimi 
yetmezliklerini, “görev tanımları, kadroların ve kamu hizmetinin gereklerine, mevzuata uygundur” 
diye  geçiştirmeniz  sorunları  ortadan  kaldırmıyor,  sadece  öteliyor.  Yine  “mevzuata  uygun  bir 
biçimde”  yaptığınız  sayısız  geçici  görevlendirmenin  yarattığı  sıkıntıları  da  çözmek  için  görev 
tanımlarının yapılması uygun olacaktır. Rektörlük olarak Sendikanın uyarılarını ciddiye alarak bir 
çalışma başlatmanızı talep ediyoruz.

12) Sınav Görevlendirmeleri

Açık öğretim ya da diğer kurum sınavlarında görev alan çalışanlar arasında idari kadrolardaki yok 
denecek  kadar  azdır.  Bunun  çözümü  için  Rektörlüğün  ve/veya  dekanlık/müdürlüklerin  bir 
organizasyon çalışması yapmasını talep ediyoruz.

Açıköğretim  Fakültesi  (AÖF)  sınavlarında  “Hizmetli”  kadrosunda  çalışan  arkadaşlara  görev 
verilmemektedir. Bu durumun “Anadolu Üniversitesi’nin sistem üzerinden görevlendirme yaptığı” 
şeklinde savunulması kabul edilemez. Zira AÖF sınavlarında görev alan taşeron şirket çalışanlarının 
bazılarının  görev  aldığını  biliyoruz.  Bu  demek  oluyor  ki,  Üniversitemiz  bu  sisteme  müdahale 
edebiliyor. Üniversitemizin asli çalışanlarından “Hizmetli” kadrosundaki arkadaşlarımızın da AÖF 
sınavlarında görev alması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.  

Sınav  görevlendirmelerinde  eşitlik  gözetilmediği  çalışanlar  tarafından  dillendirilmektedir. 
Talebimiz  fakülte  sekreterliklerinin  görevlendirme  tablolarını  ilan  etmeleri,  görevlendirme 
yöntemlerini çalışanlarla paylaşmalarıdır

13) Geçici İşçi Olarak Çalışılan Yıllara Ait Kıdem Sorunu

 Geçici  işçi  iken önce 4B’ya daha sonra 4A’ya geçen çalışanların  geçici  işçi  olarak çalıştıkları 
dönem çalışma süreleri kıdeme yansıtılmamıştır. Özlük haklarında mağduriyete yol açan durumun 
düzeltilmesini talep ediyoruz.
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14) Naklen Tayin İşlemleri Hakkında Usul ve Esaslar

Türkiye’nin neredeyse artık her ilinde en az bir üniversite bulunuyor. Ancak, üniversitelerde, naklen 
atama  taleplerinin  kabul  veya  reddinde  hiçbir  objektif  kıstas  uygulanmamaktadır.
Rektörün takdirine göre muvafakat verilmekte veya verilmemektedir.

İşte bu bağlamda, ilk kez bir üniversite objektif kriterlere göre naklen atamanın esas ve usullerini 
belirlemiştir.

Ek – 4: Sinop Üniversitesi  İdari Personelin İl Dışı  Naklen Tayin İşlemleri  Hakkındaki Usul ve  
Esasları ektedir.

http://www.sinop.edu.tr/paneldosya/Personel_Daire_Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F
%C4%B1dosya/_dari_Personelin__l_D____Naklen_Tayin___lemleri_Hakk_ndaki_Usul_ve_Esasl
ar03.04.201410_13_43.pdf

C) AKADEMİK PERSONELİN SORUNLARI

15) Fakültelerde 50/D kapsamında çalışan asistanların 33/A kadrosuna atanmasını talep ediyoruz.

Ek – 5: Eğitim Sen Genel Merkezi’nin düzenlediği “ Güvencesizliğe ve Baskılara Karşı Asistan  
Çalıştayı” raporu ektedir.

http://www.egitimsen.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=22946&sube=0#.VVHxBI7tmko

16) Temel Bilimler

Temel bilimlere dair  YÖK başkanının 27 Nisan tarihli  açıklamasında üniversitemiz temel  bilim 
bölümleri de dâhil olmak üzere, Türkiye'deki fizik başta olmak üzere birçok temel bilim bölümünün 
kapatılacağının ipuçlarını görmekteyiz. Henüz ortada resmi bir süreç olmasa da bazı üniversitelerde 
olası senaryolara karşı hazırlıklara başlandığını görmekteyiz. Bu konuda üniversitelerimizde de bazı 
tedbirler  alınması  gerekecektir.  Konu ile ilgili  önerimizi  içeren,  görüşmeler esnasında sunulacak 
olan dosyamızın değerlendirilmesi talebimizdir.  

Ek – 6:Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu`nun `Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinin  
Kapısına Kilit Vurulması Kabul Edilemez!` başlıklı açıklaması ektedir.

http://www.egitimsen.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=23309&sube=0#.VVHxII7tmko

17) Akademik  kadrolar  yetersizdir  ve  atama/yükselmeler  kimi  zaman  liyakat  esasına  göre 
yapılmadığı  şikâyetleri  alıyoruz.  Araştırma  görevlisi,  öğretim  görevlisi,  yardımcı  doçent  gibi 
kadrolar artırılmalıdır.

18) Kütüphaneden akademik personelin bir defada 5 (beş) kitap hakkı artırılmalıdır.

19) Doçent unvanı almış olmasına rağmen 3 yıldır kadro bekleyen akademik personel için açıklama 
talep ediyoruz.

20) ÖYP Araştırma Görevlilerinin Sorunları

ÖYP konusundaki DEÜ dâhilindeki çalışmalarımız kurum içi çözülebilecek bazı sorunları ortaya 
çıkarmıştır. Bu sorunları ÖYP koordinatörlüğü ile 3 Nisan tarihli toplantımızda paylaşmıştık. KİK 
görüşmeleri  sırasında sunacağımız taleplerimizi  içeren raporumuzun değerlendirilmesi  ve çözüm 
için gerekli adımların atılması talebimizdir. 
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Ek  -7:  Eğitim  Sen  Merkez  Yürütme  Kurulu’nun  ÖYP’li  Araştırma  Görevlilerinin  Sorunları  
Katlanarak Artıyor! Başlıklı açıklaması ektedir.

http://www.egitimsen.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=23320&sube=0#.VVHxNI7tmko

21) Araştırma Görevlileri Konukevi

Konukevinin  ısınma,  internet  ve  sıcak  su  konularında  sorunları  kronik  hale  gelmiştir.  Arıza 
durumlarında  tamir  ve  düzeltmeler  uzun  zaman  almaktadır.  Konukevini  kullananlar  sorun 
olduğunda ilgili muhatap bulamadıklarını belirtmektedirler.

D) DİĞER SORUNLAR

22) Daha önce yapılan birçok Kurum İdari Kurulu’nda gündeme getirdiğimiz üzere, üniversitemiz 
yerleşkelerinde  çok  sayıda  sivil  polisin  serbestçe  dolaşmakta  olduğu,  hatta  bazı  polislerin  de 
derslere girdiği ve personel yemekhanelerinde bedelsiz yemek yediği sendikamız tarafından tespit 
edilmiştir. Öncelikle polisin üniversite içinde yeri olmadığını belirtmek isteriz. Üniversite yönetimi 
izin vermediği ve çağırmadığı sürece polis üniversite yerleşkelerine giremez. Aksine bir tutumla 
polisi üniversitenin bir parçası gibi görme ve dilediği gibi davranmasına onay ya da icazet vermek 
akademik özgürlüklerle bağdaşır bir tutum değildir. Üniversitemize polisin girmesinin çok sakıncalı 
sonuçları olduğunu, güvenlik personelinin kurum ve kişi güvenliğini sağlamaktan ziyade polisin bir 
uzantısı olarak çalışmasının çeşitli sorunlara yol açtığını tekrar vurgulamak istiyoruz. Türkiye'nin 
değişik üniversitelerindeki deneyimler göstermektedir ki, yerleşkelerdeki birçok olayın sorumlusu 
bizzat polisin kendisidir. Polis öğrencilerin attığı her adımı takip etmekte, üniversite yönetimlerinin 
duruma  müdahale  etmemesi  onları  daha  da  cesaretlendirmektedir.  Polis  ve  üniversite  güvenlik 
birimleri başta öğrencilerin düzenledikleri olmak üzere gerçekleştirilen masa açma, söyleşi yapma 
gibi  birçok  etkinliği  asayiş  sorunu  olarak  değerlendirip  kendisine  görev  biçmektedir.  Üstelik 
gözlemlerimiz  ve  sendikamızın  raporları  polisin  ve  üniversite  güvenlik  birimlerinin  tarafgir 
davrandığı yönündedir. Polisin yerleşkelerde ciddi boyutlara ulaşan bir olay olmadıkça (ki az önce 
anılan  etkinlikler  'olay'  kapsamından  çıkarılmalıdır)  alınmamasını,  illa  gerekiyorsa  rektörden 
alınmış genel ve süresi belirsiz bir izinle değil, her bir duruma özgü amaç ve süresi belli izinle 
üniversiteye  girebileceğinin  tüm  birimlere  bildirilmesini  talep  ediyoruz.  Ayrıca  polislerin 
yemekhanelerden bedelsiz faydalanması uygulamasına bir an önce son verilmelidir.

23) Taşeron işçilerin Sorunları

Rektörlüğünüzün de yakından ve çok iyi bildiği gibi taşeron firmalardan gelen işçi arkadaşlarımızın 
sorunları  gün geçtikçe daha da artmaktadır.  Bütün olarak devlet  personel rejimi taşeronlaşmaya 
doğru evrilmektedir. Araştırma görevlilerinin ÖYP kapsamında alınmaya başlanması gibi memur 
kadroları  da  taşeron  firmalardan  gelen  arkadaşlarımızla  doldurulmaktadır.  Güvencesizlik, 
sendikasızlıkla beraber bu arkadaşlarımızın haklarını aramalarını bırakın en temel taleplerini bile 
dile getirebilmelerinin önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Bu arkadaşlarımızın sorunlarını da 
KİK’e taşımayı görev biliyoruz.

İşçi  arkadaşların  senelik  girdi-çıktı  yapılması  önemli  bir  sorundur.  Çözümü  elbette  güvenceli 
kadrolara  geçmeleridir.  Ancak  hatırlatmak  isteriz  ki  son  yasal  düzenlemelerle  taşeron  işçilerin 
yaşadığı her sorundan üst sözleşmeci olarak kamu kurumu sorumludur.

Taşeron işçi arkadaşların önemli sorunlarından birisi banka promosyonu alamamalarıdır. Bu konuda 
Rektörlük girişimde bulunabilir.
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Taşeron  işçi  arkadaşların  SKS  yemekhanelerinden  faydalanırken  ödedikleri  yemek  ücretlerinin 
fazla olduğunu biliyoruz. Bu konuda da Rektörlük girişimde bulunabilir.

Taşeron işçi arkadaşlara fazla mesai ödemesi, Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülü’nde 
giriş  yapılarak ihaleye çıkılırken belirtilebilir.  Birçok arkadaşımıza fazla  çalışma zorunlu olarak 
dayatılmakta ancak fazla mesai ya ödenmemekte ya da “havuz” denen sistemden hak ettiklerinin 
altında ödeme yapılmaktadır.

Taşeron  işçi  arkadaşların  maaşlarının  geç  ödenmesi  sıkça  karşılaşılan  bir  sorundur.  Sorunun 
kaynağının  Fakültelerin  puantajları  geç  bildirdiği  için  İdari-Mali  İşlerin  geç  ödeme  çıkarması 
olduğunu öğrendik. Bu sorunun ciddiyetle ele alınmasını talep ediyoruz.

Taşeron sorunlarına  hızlı  çözüm üretebilmek  adına  Boğaziçi  Üniversitesi'ndekine  benzer  olarak 
“taşeron denetleme komisyonu” gibi komisyonların hayata geçirilmesi talebimizdir. 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 4. maddesi hizmet satın alan her idarenin “Kontrol Teşkilatı” 
kurulması öngörülmüştür. Üniversitemizde bir Kontrol Teşkilatı varsa da bu teşkilat işlevini yerine 
getirememektedir. Sendika olarak talebimiz Kontrol Teşkilatı’na sendikamızın belirlediği bir kişinin 
de yer alması ya da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gibi “taşeron denetleme komisyonu” komisyonu 
kurulmasıdır. 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi Madde 4: 

Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): İdare tarafından, işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş 
bir kişi veya bir komisyonu ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilecek gerçek 
veya tüzel kişi veya kişileri,

24) Hayvan Barınağı

 Yerleşkelerimizdeki  hayvanlar  için  beslenme  ve  yaşam  alanları  planlanarak  insanların  ve 
hayvanların  yaşam  kalitelerini  artırıcı  önlemler  alınmalıdır.  Yerleşkelerimizde  hayvanlar  için 
barınaklar yapılmalıdır.

25) Banka Anlaşması

Ağustos  ayında  yapılacak  olan  banka  ihalesi  hakkında  çalışanların  bilgilendirilmesini  talep 
ediyoruz.

E) SENDİKAL KONULAR

26) İşyeri Temsilci Odaları

a) Dokuz Çeşmeler yerleşkesinde İİBF Dekanlık girişindeki tek katlı barakanın bir odasının İşyeri 
Temsilci odası olarak sendikal faaliyetlerimizde kullanılmak üzere tahsis edilmesini talep ediyoruz.

b) Sağlık Yerleşkesinde  uygun bir  yerin  İşyeri  Temsilci  odası  olarak  sendikal  faaliyetlerimizde 
kullanılmak üzere tahsis edilmesini talep ediyoruz.
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27) Sendika Panoları

Hukuk  Fakültesi’ne  sendika  panosu  asmayı  talep  ettik.  Dekanlık  talebimizi  işyeri  temsilcisi 
olmadığı  gerekçesi  ile  reddetti.  Sendikal  faaliyetlerimizi  duyurmak  için  panolarımızı 
işyerlerimizdeki uygun yerlere asmak istiyoruz. Bu konuda kolaylaştırıcılığınızı talep ediyoruz.

28) KİK Toplantısının Duyurulması

Kurum  İdari  Kurulu  toplantısı  raporunun  Dokuz  Eylül  Üniversitesi  internet  sayfasından 
duyurulmasını ve çalışanlara mail olarak gönderilmesini talep ediyoruz. 
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