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Yülu,köğretim Ku",. B"ka., tMl
Sendikamız Eğitim ~n, ~i aşkın bır 2dadeıe <fdbQıi ile eğitim iş kolunda
örgütlenmiş,t"~el~rinirlj hııklarınl'Çs~vunriıak,~~aşta ~lıpak'~e eşitlikçi, özgürlükçü ve
demokratik bir, Türkiye'nin inşa"edqe6if;;si !£iı(kiin.ılduğu günd~n~1ıgüne mücadelesini
sürdüren, om\.y'a~duğu mucadele-katarlııfğDilı:L toplumuıı gciuş kesilnlerince de takdir
toplayan bir seiidikadır. ~~ 'OJ ~/ ı:/::}./ı~~.~Ai
şÜP.he~~~'rversit~~~y~~,~~öğreti~/Siste~i, sad~c~,i?\~o,lu~~~.a I.?ımy~ neden~yle
değıl eKonOrriık, toplumsal, Jkultürel,ve 'slyasal.ışlevlerı gçreğı\~e,~rgutb! }rriucadelemızın
önemli bir yanIDI olu(turınaktadır ..Bu nedenledir k1~insan-io~luin-doğa yararına üniversite"
şiarımız çerçevesin.deıyüıüttüğümüz mücadele, akaderriiJ[ özgürlÜkıbr'ö~n, ifade ve örgütlenme
özgürlüğüne; sendik.~.lh~J ve özgürlüklerden, en temel\ihsiıf( haklatın1 kadar oldukça geniş
hak ve özgür.Iükler1ıirikiminden beslenmekte ve bu birikime katı[diıİıni'ayl amaçlamaktadır.

rJ '" 0-:" / . .~.j .~
Sayın Baş~an' /'1 i , ~i\ • i o . • <!. cf)
Bildiğini~~~e T~ldY1:.lıniversi~leri ve yükseköğreti~'sistemi~ız~farklı b~ıklar altında
ifade edileb~cek 'oldukça ybğun so;:Unl~a karş!.katŞıyadıf.:Eğitirıı~Sen ol~, üyelerimizle
birlikte hassasıyet ve)'idtiiye'tıe yürüttüğüıiı~ çalışm\lıNlac~ı,ı sot~ları tespit ederek, çözüm
önerilerimizi'ka'muoyuyIA,.Mecli£'te.gn.lbubIJıunafı siyasi partil~rıe ve sizllie paylaştık ve
paylaşmaya d~ d~ edeft~~P ~~;\~~S~,,,<~.~ e;'/
Ancak, çözümü köR1üdeğişiklik.g~rektiren:sorunliıf1iı4Işında kaıınGe yükseköğretim
emekçileri açısından ol<İlikçayakıt.' oıkikimi~ör'ulilafa kolaylıkıa çÔzüm üretilebileceğini de
ifade etmek isteriz. BaşrrkfiJ'ıralinde ifade etmemiz gerekitse",'~i v ...~!.h ıı>'-'-'
i) Araştırma Görevlilerinin "Azall!.~ür~lS.@~ıfuç.

2) ÖYP'li Araştırma Görevlilerinin Sorunları

3) SOld'den 33/a'ya Geçişte Kriter Sorunu

4) İdari Ve Teknik Personelin Sorunları ve Çözüm Önerilerimiz

5) Doçentlik Sınavında Yaşanan Sorunlar

6) Disiplin İşlemlerinin Üniversitelere Bırakılması

7) Üniversitelerde "Güvenlik" ve Polise Tahsis Edilen Mekanların Varlığı
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1) ARAŞTıRMA GÖREVLİLERİNİN "AZAMİ SÜRE" SORUNU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.08.2015 tarih 45106 sayılı yazısı ile 2547 sayılı
kanunun Geçici 67.maddesinde yer alan "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında,
daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz" hükmünün ÖYP, SO/d ve 2547 sayılı
yasanın 35. Maddesi kapsamındaki araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların
lisansüstü eğitim sürelerinin hesaplanmasında uygulanmamasına, 29.07.2015 tarihli
Yürütme Kurulu toplantısında karaPv.erildiği belirtilmiştir.

19.11.2014 tarih, 6562 Jayıl~ye ı~Iı~~\4Jri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde'~a;"a:n.anı~~rde ()eg~şiRl.'ik"Y~p~lmasl{l~Fai~Ka~unun 32. maddesi i~e
2547 sayılı J\an~a Geçıcı 67. ,Madde eklenırıışyr. GecIC:,U6v. madde, "Bu maddenın
yürürlüğe giii/tti !a'tilıte'/akseköğretJ.in-"J;"ıi~arliıdQ kayıtilOl!!,;' öğrliıciler bakımından
azami sürele~ih~s/ıplanmlı~ınlJa,'0Lahiı),/jjncekil )öğreiii"! südlefP' aikkate alınmaz"
biçiminde bir düzenleme içer6ı'ek'tedir. Aynı Kanunun. 2~/c/maddeli::tiyannh 2547 sayılı
Kanunun{44,:>ıiiaddesin~e0:azami öğreni~süreleri, ııstns~St\i /eğjti~4 ~e esaslan ile
öğrenil1):::sfu~!¥i y i!ks'eKöğr~tim~urı:Iu' ..tarafından çıkarilan'\. yönetmelikıe!i.bel irlenir"
biçiminde bir,değişiklik.'yapılnı.2~tır. )- ~ \J '--\:' ~ V

.-: ~ tL ., ,./ .' .. ,'\"', ~
Yukarıda sözü edi~erk;inun m"1ıddesi azami öğrenim,~f~ı~ri~iıt:'kanunun yürürlüğe
girdiği tarih olaô<~,6Kıisıırl2014 itibariyle yeniden ba$latıl~alıha;yönelik bir düzenleme
yapmış OlTasına' "Ve':~ükseköğretim Kurulu da atamr-süreler'e i1iş~ henüz bir
düzenlem~ıtPma,~Jş olm~ın~ rağmen mevcut dur~m araş~tir~ ğöre\fıileri aleyhine
yorumıanm~~tadl.ı;<\)<J .. l' J \ - /~D,:.ır~>~

~. ' ..ı-,\... I.. ~... , ,'.. ~ .~ ..
Ayrıca, OOR), Rektor,I.~gu:,~un konuyla-ılgılr07.04.2015 /tan,hlı'sorusun~YOK Personel
Dairesi Başkahı1ğl 30:04.2015 tarihinde. ,şöyle bir gö\-üşyazii1.(ştırt) ~\J

~' / /', "<-,' -- "- '~ (<" /)\~::-, ';-". . .-," tr
"(. ..) YükseköğreliTljGeneltl\urul~",!~n 0,[:q2~2!JJt!fril~li~opıantıf.!J!.'ğa)alınan 2013.OL.135
sayılı kararında '67Sayılı kanunu,n.JJJ/::ı;e rg5i-ı;ıeı.lldlderındeQ~lır!ılenmazeret ve hastalık
izinleri ile aynı kanun u$i&'hncakQd;nmemuradoğlim Yapması halinde verilen ücretsiz izinler
ile muvazzaj askerlikt;'lg!çJn sürele;in lisansüstü ~egifi:Jii:>-azami bi/irme sürelerine
eklenmesine' kar~r verilmiştif.ljlt;ka~~lmlf~ae~'21!l;~'tşı~da alınan hiçb~rizni~ ya da te.z
jürilerınden verılen uzatmaların yasal'1Jazaml egıtım suresıne dahıl edılemeyecegı
düşünülmektedir. "

Söz konusu görüş yazısından da anlaşılacağı üzere, araştırma görevlilerinin "görevli",
"izinli" olarak yurtdışında bulundukları sürelerin ve "tez jürilerinden verilen
uzatmaların" azami süre hesaplamasına dahil edilmemesi yönündeki tutum da araştırma
görevlilerinin yurtdışında alanlanyla ilgili çalışma yürütmelerini adeta cezalandırmaktadır.

Kaldı ki tez jürilerinin verdiği uzatma kararlannın da süre kapsanıı dışında tutulması birçok
sorunu beraberinde getirmektedir. Özellikle belirtmek isteriz ki "uzatma kararı" alan bir
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araştırma görevlisinin doğrudan "başarısız" olarak değerlendirilmesi kabul
edilemezdir. Akademik yaşam, sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğini
denetleyen lisansüstü eğitime giriş mülakatları, tez süreci, yeterlilik sınavı gibi çok
sayıda akademik denetim aşamasından oluşmaktadır. Bu aşamaları geçen araştırma
görevlisinin, "uzatma kararı" nedeniyle "başarısız" olarak damgalanması ve işten
atılması, araştırma görevlisinin ve ilgili öğretim üyelerinin emeğinin değersizleştirilmesi
anlamını taşımaktadır. Örneğin hali hazırdaki uygulama, aldığı "uzatma kararı"
nedeniyle işten atılan ve ardından yazdığı tezle ''yılın tezi" ödülünü alan bir araştırma
görevlisinin durumunu açıklayarnamaktadır.

O

"Az . S" " K d ki ",~-" ,;TO" .'ın,ı. ,0 T i i . ,arnı ure onusun a 'yozum nerı erımIL ve a ep erımız:

Az .. ~i' V \b\ JoJyP.A.SVO'I'd1l3S M C?'d d"• arnı sure ere ve ..-unun ", ve . a'dde Ilapsamın a gorev yapan
LI t - \'" 1.1. b'kım \ d "ıl 'ı \ hı, ğı .1. kia~~J II'J.IlJ. .~orev i erı t:;.., ~a. ;c ın ;:.n"J <:cn~sL/uyg~la~ca na i ıŞ n

Yu~ekoğı:etim Ku~lunSıa-~b~ .:::auzenleme.yapılı6,amışlfen Kurulunuzca
id~rİ'-işleliıle yasıi',ıhükılıünbaykiri' düie~leıri'e('yap'iıiııa~inın hukuka aykırı
Id'ğ :7 d" ..1\.••-' O,J \j •'- '(:le' ' 'V"'Y:1Jlt u unu uşunuyoruz. c: - c/7
b 0/:--':, J 1::J o ~ \ ~

,,~u/J;ed.t;nıe;.iYükrekö~~ti~TLKuruıu-~~şkanlığın0>7~Q.8.~15 ~h45 i06 say~lı
yazısı ıler-2Ş47 sayılı kanunun Geçıcl....67.madde.sınde_yer'alan "Bu maddenın
yürürlü~e) cgir'diği ~tarihte YüksekÖğretiliV kururi1ııGıı\d'ı(kayıtlı öğrenciler
bakll1}tııdandzıımi ~ürelerin ~esaplanmasınpa;;d~a( ön~ki öğrenim süreleri
dikkattia\ııı1ıaB hüJmıünün, OYP, SO/d ve)254], lıiy!jl ~yllsan~3S. Maddesi
l='jfapsaiiılltd1ıkiaraştırma görevlisi kadrosunda bulun'anların lisansüstü egı-'tim"-k.! 1"\..1 ~j ,/-:J\ I. --., (L... ..:,'.1
Qetrelerinin ,~~saplaıimasında uygulanmamasına .ia~ir. ı<ararın~kaldırılarak,
Jvediliklı, \,aza~i sii~e1ere ilişkin tüm~aratlatın; \.görüşl~Mıin alınarak
IIUZenleme:YaplImasınltalep ediyoruz/ ": o ,~,::: .-::5
or \J< ü ,_ ,--~ '\j 7_ v tS'
Y~" '.." i d,l) i c.'. . J '1....1 .9,/Ltın'~ i " .• 'J;fuışı goıev en. ı~e e~~nın-v~tez Jurı erının_uza a """ar arının azamı
süre" ,hesaplaıftasıh:l diı1ir edilnıe~ini.istiyomz:~ t'1{'f

~ ci b "X--/~;ı} ~ 0~
2) ÖYP'Li ARAŞt?ıw 9ÖRJV\'i~~~~~O.kUNLA~~

". :II/h... nI i. ~ /"'\\~ 1'1 ' . ıOY~'nı~ ka~dınlmış olm~sı, fue?cu~~)(Wi eııfıı:ıı;a.gorev i erının soru~ arına çozum
üretılebılmesı konusundakı hassasıyetımızdlıiha Cıaartırmıştır. Sayıları 15 bıne yakın olan
ÖYP'li araştırma görevlilerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar oldukça ağu sorunlardır. ÖYP
bütçesinin sınırlandınlmasından, fiilen bütçelerin gelmemesine; "ÖYP Usul ve Esasları"
üzerinde sürekli değişikliğe gidilmeisnden, ÖYP'liIerin "uykularını kaçıran" senet
baskısına kadar ÖYP'li araştırma görevlilerinin sorunları katlanarak artmaktadır.
Bu sorunların büyük bir kısmı hızla çözülebilecek sorunlardır. Ancak belirtmek isteriz ki
araştırma görevlilerinin istihdamındaki en büyük sorun güvencesiz istihdamdır. Farklılaşan
istihdam biçimleri, görev tanımının net olmaması, akademik hiyerarşi vb. sorunlarla
güvencesiz istihdamın neden olduğu sorunların olumsuz etkileri derinleşmektedir.
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Bilindiği üzere ÖYP'li araştırma görevlilerine ayrılan bütçe tutarları hızla düşürülmüştür.
ÖYP'li araştırma görevlilerinin kendilerine tanınan bu hakkı kullanmak istediklerinde
karşılaştıkları bürokratik süreçler, söz konusu bütçenin kullanımında birçok engeli de
beraberinde getirmektedir.

ÖYP'li Araştırma Görevlilerine Ayrılan Bütçedeki Değişim

3.0..0.0.0

Seyahat

Yüksek Lisans +
Doktora

Seyahat

DoktoraYüksek Lisans

Kavnak
aktarırnındaki
değişiklikler

U
PrQjs< .-c; Seyahat '/ ~P!Qj~T

~1. \ \ ' \1'1.

YÖK'ün >-'1.0.0.0.0\\ 1.0.6.00.4 \b,6Db 2D(D~ 2.0..0.0.0
t \ \~. '" /' "" ..

13.10.2011 ta.'Jjıll'\~ to'iJiam=2(f;0Ô'0'd-" lT'";;pliiiii='Jo.dboV,-0/T'doıam=50.000
kararı sonrasıııfla, i 'i. ~ :--' )' \,' (' _ "

~ '\. t'-. "l., \. L/'" '-ı, \ ';:J "" V r
" '-4' ~''--' - ( ( ii . A '... "YÖK'ün /?: ~ 5.DÔD, 5 ..0.0.0V 1.0.0.0.0 -' ,W:tıoD7 ~.DDOI\ 15..0.0.0

25.02.2(!!? ~ , ()~;/i,,=jj).ooo .•'~ ~TO::::2~.dd~~,~ T;I/nI~~V.ooo
tari/ıli kari;;! r" "," o~ / ~!'~ \....'::" v
sonrasıııda 'i....l'J ~ y.( J ~:r\~

•t-, \_ 'J i' C!J 'U')
Y~ / ,J J i 7\",:", { ,~ ,ı>:.ı:. D ' c::; :\;'~f ~

YÖK'ün ~( ~~ 'fD, .09/'\ 3 ..0.0.0 1.0..0.0.0 / 7..0.0.0,J'~ı,1:5.DD{tl 1.0..0.0.0"'-. ,)( ı \ (, (,,~, ca
13.04.2015~ " : 1\ 0" / ':--' . '-' ,:' ..~~. "(;Toplam= 8.00(L Toplam= 17.000.. c" Toplam= 25.000
tari/ıli kararı~ j U . . ~..--, "'''''ı /,'~ ,;;;:

, /):;'- ıJ '\,,' ~'O V
şonrasında Y') ,-'~<. " -, '.-'.. ~ t::"f

b 'o" ı'/J~'( ...~)~ ,~ ..", O'"
o.. ğ' k d" (!k' "-'. ak

b

,~.;-:::ıb';"d~S"17 ~(b' ... ~.. i... .. kme m, en ısme aynaK. tarıırtl,.tal(l ın.O'e!'p uEan, ır araştirma gorev ısmın soz onusu
talebi, önce üniversit'id1'lfi/p>YP Ko~dinatörlüğü dolayımfnd'tı geçmekte, daha sonra
Rektörlük onayına sunulm'£t'aj,V'l)-sonıolarak YÖKO'ten""kı1n'tiK'tahsisi kararı beklenmektedir.
Bu süreç zarfında, araştırma gö\-{vlisiirfnmı@ak~i'trediği akademik çalışmaların başvuru
süresi kaçabilmekte ya da YÖK' ten onay beklenirken bir anda kaynak kullanımına ilişkin
usul ve esaslarda yapılan bir deiPşiklikle araştırma görevlisi mağdur olabilmektedir.

Aynı zamanda söz konusu süreçlerde ÖYP Koordinatörlükleri, YÖK tarafından açık, anlaşılır
ve hızlı biçimde bilgilendirilmediğinden ve koordinatörlüklerin yetki alanı oldukça sınırlı
olduğu için araştırma görevlileri ile Koordinatörlük bünyesinde çalışanlar karşı karşıya
gelebilmektedir.

Tüm bunlarla birlikte, çokça karşılaştığımız başka bir sorun ise bölüm başkanlarının ya da tez
danışmanlarının bölümün bilgisayar, kırtasiye ve hatta kitaplık gibi ihtiyaçlarını dahi ÖYP'li
araştırma görevlilerinin bütçesinden karşılamak yönünde zorlayıcı taleplerde bulunmasıdır.
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Araştırma görevlisinin tez süreci, yeterlilik gibi aşamalarda geleceğini belirleyebilen söz
konusu hiyerarşik ilişkiler altında ÖVP'liIeri "borçlandırmaya" zorlayan bu talepler
karşısında araştırma görevlilerinin "hayır" diyebilmeleri fiilen oldukça güç olmaktadır.
Dolayısıyla söz konusu ilişki, kamusal finansmanla karşılanması gereken ihtiyaçların
ÖYP bütçesiyle karşılanması durumunu beraberinde getirmekte ve üniversitenin
sorumluluğundaki bir konu tek tek araştırma görevlilerinin sırtına yüklenmektedir.
Öyle ki odasına evden getirdiği telefonu bağlamak zorunda kalan araştırma görevlileri
dahi bulunmaktadır!

Yaşanan bu sorunlara bir de ÖYPlljlerin zorunlu hizmetleri karşılığında imzalamak
zorunda kaldıkları yükse~lI!!bl~1 srntıtler;eklendiğinde, araştırma görevlilerinin
üzerindeki baskı had safhaıara ulaşma~tk ~(b ,nitelikli bir eğitim-araştırma süreci
geçirebilmelerine engef\ ol~akıd~r. Wsielik'-.~Y.Pji araştı(n;~görevlilerinin imzaladığı
sözleşmel~r: öf2~~~u~~~zleş~,~~i~a~,ı~a!,f!iı yani~ü~i~ıijte ~e~ra~!ırma gör~vl~s~
olacak kişıl:"'e,şlt2ôş,ılermış gıbı~ m~l':ya l.~~u~m~~a,.)e&etler ~"guç dengesızlığı
kapsamında ı'ıazırıanmaktad~~ 3 .~~.,. c,~;c~)ı "'c ~ V
Bu sorunlarla \i~ ÖVP'lilerin üniversitelerinde martz,!killd~lan "dış katıının mandalı"
muameıcfsi 'iseWObbingyyaciz b~kı~ına ~sniin h;ızırlaydrak>;;(ad~mi~şfuı!ıı daha baştan
sorunıi-Yt{mağına gönüştg~~ktedir,,; ,,' ,.. ' . ""', : < ,~~ ~
.... ..'"""( ..~ ." ,; '\ \j '- ~

Cozum ünerılerımlZ ve.Taleplerımız 'ı"'. '-,''C'. ~.
' --..I..j " ' . l. \.

Eğitim Sen olaraR~b~lirt)nek isteriz ki yaşanılan sorunlar,- yukfuıda ifade ettiğimizden çok
daha fazladır. Abcak, Ikinii sorunların çözümü, sanıl~n];"ı"ak~i~f!:'--()ldukça kolaydır. Bu

kapsamda~und~pı~~ te~~J~I.e~leri~iz :u~lardu: ;', ,~,\ ır~i 00"
~~Arı;şt\~l1 ..: gorev~ll,~~I?dekl ,ıstıhdam ?~şltlılığl;¥~!dırılı~:I'E-!um aı:a~tı~a
Y'gorevlılerı(guvencelıJ bıçımde ıstıhdam edılen~ kadar QYP soz.l,eşmelerının tıp
~ö";;leşi1re.haıine"~etirilmeSi0-_ .~.'" " u) ,:;' .":!:!
'A" , \ Cv '- \,'" /'> 7.,",' ~
."'~OK'ün "OYP lJsul ve; ESaŞlar" üzeriiıde~'üreJ(li değişi'kjiğe gitmemesi ve
detiş1:ik ;laf;iıtke~()~~ile~~t~ıepıerini, g~~şl~ini dikkat~alması,

.. .. tl I, J .j ~L'>." i 't... ""\tl ..• Oğrefirn Uyesi" Vetiştirme~Progr'!IIJına . lişkin Usu1,3ve Esaslar'ın, "Oğrenim
Süresi"'-bıış'h!5-l~ IO~"(m~d~eSinil1/J~f!kiii'sının "Y;~K.)tarafından ilan e~ilen
lisansüstü "e~~{jıii.kontenj~lanna yerıeştirJleo,'0dİaştırma görevlilerinin OYP
kadrosu ile iliŞ&I{l'fiJ,iı,ke~.ilı.nesihalinde,di~%:ı\üstü eğitimle de ilişikleri kesilir."
Düzenlemesinin kaldırılmas'f{ ın e ~ 's'
• Eş durumu mazereti nedeniyle mecburi hizmet devri talebinde bulunabilecekler
arasına, eşi 657 4/b ve 4/c ile istihdam edilenlerin de dahil edilmesi,

• Yurt dışı görevlendirmelerinde kolaylaştırıcı bir yol izlenmesi,

• ÖYP bütçelerinin ilk haline getirilmesi, kuııanımdaki zorluklann giderilmesi,

• Kongre vb. etkinliklere katılmada uzun bürokratik işlemlerin ortadan
kaldırılması,

• ÖYP Koordinatörlüklerindeki personel sayısının artırılması,

5
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• Bilimsel etkinliklere gidiş ve gelişlerde yurt içi uçak bileti tutarlarının da
karşılanması,

• ÖVP'lilere bilgisayar ve ofis malzemesi gibi ihtiyaçların üniversiteler
tarafından karşılanması,

• Bütçeden alınan kitapların doktora bitimine kadar ÖVP'lilerde kalmasıdır.

3) 50ID'DEN 33/A'YA GEçİşTE KRİTER SORUNU
O

Kamu kurumları hizm~t esasl~izntin e~ğrJJ: şekilde !iletilmesini sağlayacak şekilde
yürütmelidir. Üniver~itede"aırlaç, biliıb 1ins1n\;ycltiştirerek Üık'eninbilimsel gelişmişliğine
katkıda bulu.?W~ v~lis,~s-ıisıilisüs.w ..?ğreti~:::-vasıtasıxıa'd)\lbilimsel-kü!türel gelişimi
sağlamak ve .tilkemzyıımtelı~1ıpersonel"h,t,cıyaCıntk~şııam,akt~....I~

~

--..:-..),-~ c=ı ) '.:' , \..,..~
~.J ~ ,-)" ""O

Anayasa J~yasa~ -ükümle'"rinin~tÖK'e 'v~sekÖğr~tiin,ku~umlıı •.ına yüklediği görev,
öğretim ty~si'y,etiştir!D~k.ve b}i a~açIıf'tükseköğretiı:ı,~u hiz~ti~i/ ve hizmetin
işgücügereksiniminilPl,aniama çets,evesinde te!Din etmektir. Oğ~~tim üyJsıyt'tiştirme ve
yükseköiretiV1in iŞgi!cügere~ini~iiij planlamil'ö~evleri i'~ kamu-::h.izm~tininsürekliliği
ilkesi ile bağdaşaıra~afP~a yönt~mi, 2547 sayılı yaSanın 331amVıidesidir. Yasanın SO/d
maddesinin üniversitel~rin başvurmasına olanak t~ı:ı_ıd.!ğ\'ıitam~yöntemi, açıklanan
anayasal ve yası1l!gÖr~vler,inyerine getirilmesine elverişs1zdir:",G ~'v-f,w ,::ı i i -" ,\-.J ,q[;Q , "'~ ' L"-
YÖK Genel Kurulü'n\.ın~raştırrria görevlilerinin 2547 sJyl1ı yUkseköğfetimk1inunununSO/d
maddesi.nd~!t13:~.•aı~dgeSilı{geç,iş~re da!r almış oldu@ı~arar~;~g~~kçe~~ bak.tığı~ızda
da metmn g~Ilelımııj9!,!:~e,? 33/a'ya.geçış, aktarma/ıiktarmıı ıçın ,krıter beh~eme uzerınden
oluşturulduğU"gözeçarpıpaktııdır. '---~ "" '/'-,---r...., ~''''''r

'f.;..ı • '2 V ?'-I' ", ,,---,,~'r..,," / -.:J t...-" l) - , ~"""-/

YÖK'ün anayasal ve ya~aJ :dü~e!llemelerigöz ardı e~ii;rclc, 50/d1,llen 33/a 'ya geçiş
kriterleri için aıa/ğı karar ,tıı;- i\rii~rşit~le~::'hataıfuyg;ılamasl (bhkuk kuralı haline
getirilmeye, biriDlı~ diğerine .g'eçilebilec~i1u~f:\rkll kadro v1U;mışgibi gösterilmeye
çalışıldığından, karari~bi~~ir" şekiId~~araşt:rriıa -görevlisi\;"e,tiştirme amacına hizmet
ettiği söylenemez. Zira .ır~ims~1özgü~lüğün kullanım1+.tiresleki güvence ile doğrudan
bağlantılıdır. Mesleki güvet;teil?n fP, ,ksu0l'laı:aştrrı!ıa)görevlilerinin serbestçe bilimsel

, b'k\' ~ "'}l t.\ J'!\~;d D İd . D D' i .çalışma ve araştırma yapmasmı e erne" Im"lınslZ ır. amstay arı ava aıre erı
Kurulu VD İitiraz No:20 i0/5 Nolu Kararında: "Bu durumda, öğretim üyesinin sözleşmesinin
herhangi bir neden gösterilmeden yenilenmeyeceğinin öngören bir işleminve böyle bir işleme
dayanak olabilcek düzenlemenin, öğretim üyelerinin bilimsel özgürlüğünü, mesleki
güvencesini zedeleyeceği, dolayısıyla akademik faaliyeti aksatacağı açık olup, böyle bir
durum Anayasanın 130.maddesine uygun görülemez" şeklinde görüş bildirilmiştir.

Bu çerçevede Anayasa Malıkemesinin üniversitelerin Iıukuki niteliği, bilimsel özerklik ve
akademik personelin mesleki güvencesi konularıııı incelediği kararlarındarörneğin
25.5.1976 günlü E.197611 K.197612S sayılı 30.05.1990 günlü, E.199012, K.1990110 sayılı,

G
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Dolayısıyla üniversiteler lisansüstü eğitim ve araştırma görevliliği statüsü arasındaki bağı
yanlış yorumlamakta,takdir yetkisinihukuka aykın kullanmaktave sonucundaSO/dhükmüne
dayanarakatama işlemlerinigerçekleştirmektedir.Bu uygulama, yasada belirli bir amac ile
sınırlı olarak tanınmı SO/d' e da anan atama önteminin sa tırılmasından ba ka e
değildir. Amacı lisansüstü eğitim gören öğrencileri desteklemekile sınırlı bir yasa hükmü,
tüm araştırma görevlilermm.\YüksJkÖğreiiİn\ı!a~u hizmetine girişinde genel bir yasal

'-'i" k' \ 3/' idi ~ \ rı 'I . .. 1'1" kdayanağa dönüştürüme te, 3 ',a ya2yan",n,a~a ar ıse (arastırma gorev i erının anca
bazı kriterleri~ erini\ etiı:\ii1ileri takdirde ükselebilce' \~ ebileee ' aktarılabileee i
, '-'ti"-'~ı' kI"t" kt' d"" '-' "i i~\bır unvan gı i ı;e ce es ırme., c_ ır.:..yrc::~-:) <) ~

k
~~Y... ~"ıi) ,'.!:: :..."'i' c--;: \~L' h~b' '1 (~Jj i h k kSorunun aynağı, unıversıte erın 'yasa -çerçeve' ıe ıÇ ır i ~si lJju unmayan, u u a

aykırı/~gu,a,mala.r!dır:YÖK kararı~'d~:,'Soruiı_ü!e;ten~l?~ğil,~?Z~~K" ilkesinden
bahstdılmekte, S07d'u~ulamasının yarattığısorunıarııı varlığı k~tiuıjedıımekte, ancak
bu ilkeyl~ teza1yırişturacak "~ekilde, sorunu yarata~ ,uygulamanın! l-tpdisi hukuk
kuralına 'dönüştürülmektedir. Zira yargıya'da ~ıdı~ımj~ YÖK'nn"ilgili karannda;
" ....SO/d'liaraştı~ağörevlileiinin 33/amaddesine\~{anlıp ~wılıtıaması konusunda ilkesel
olarak üniversitı;lerinyetkili kurullarınınkarar verm~le!iıid,Jaıı:W~lerdebu geçişlere imkan
tanıyacl1kıüniverıit~leriu;öğretim üyesi planlamasına'idikk\lt'ede!ek-adil, nesnel, ölçülebilir
kriterle~~11ebunu' sağlamalanna, kriterlerin caydıncı oTl)1aırt'a'si~a,aktarına yapmayacak
üniver\;i'kıhin"bukararıa11i1ıyapacak olanlann ise/ilke ve ;](iiteflerini({::ı'.07.201S tarihine

0- -:'ır. i ',,,!\ j \ ., l "~ •• ~ ':. ~kadar gonderrııe1enne..•" karar venimış bulunmaktadır.;;YOK'un soz konusu kararı
üniversiteıerin'tygiı!ailiasına şli'-şe,!<!ldey~ .....4rm~~tedir: /Üni;'ersit~~~r,bundan böyle,
öğretim a~anı~,y'etiştir'meödevini gözeTmeyerlik,lisansüstü'öğreıiEilikle sınırlı bir süre
için araştIÇma göı:eV1isial!(gibi':50/IUnaddesi~e göle,ilan vereleRler, daba sonra 33.

dd
" , i (kı' ( i'" .-i~'d ğı' b I'rt ki~ ""k' b k' ima eye geçışın ° an!, 1,0 uP,,-o.ma i ,nı e i ece er, ayrıca ,a~tarımı azı rıter ere

bağlayacaklar~r. "<> .••/';'; /~, .2:;-):;ı J "t ~ ~\t>
~

.' j,.. c-.. A ~ ,c •. ~ ••• ",.. ---../... '1~-... •
iı ili karar ile huRU {i'li ,.kırıbir 'ekilde'''33. m-;tıde e aRtarım a da 33. madde e e i "
adı altında asal dıı ,anaktan, oksun bir kurum) "'aratmak sureti le araştırma
görevlilerinin kamu bizmiı'linegirerKen alaıtinaslıİ'dı.33. maddenin dayanak alınmasını
olanaksızlaştırmaktadır. 2547 sayıtıy:S~I;; ~331amaddesine dayanan temel ve olması
gereken atama yöntemini, araştırma görevlilerinin öncelikle yasanın SO/dmaddesine
göre atandıktan sonra sağlamaları zorunlu kriterlere tabi tutmaktadır.

15.7.2002 günlü, E.200l/380 K.2002/69 sayılı kararları) üniversitelere bilimsel özerklik
tanındığı vurgulanarak üniversite öğretim üyelerinin bilimsel çalışma ve araştırmaları eğitim
ve öğretimi özgürce yapabilmeleri için mesleki güvenceye sahip olmalarının gerekli olduğu

belirtilmiştir.

7

Ayrıca bu karar ile temel istibdam biçiminin SO/dmaddesi olmasına cevaz verilmiştir.
Böylelikle araştırma görevlilerinin, üniversite ile akademik personel arasında Anayasa ve
2S47 Sayılı yasa ile belirlenenve korunan hukuki ilişkinin niteliğine aykın bir şekilde adeta
bir "deneme süresine" tabi olarak istihdamedilmeleri sonucunudoğuracaktır.Bu durumda
~deneme süresi". gibi bütünüyle özel hukuka özgü bir kavramın, akademik personelin
ıstıhdamıçerçevesındegeçerliolmasıdüşünülemez.



EGİTİM SEN
Eğitim veBilim Emekçileri SendikaslEducationandScienceWorkers'Union

~
KESK•••••

SO/d maddesinin kadro olarak kabul görülüp atamaya dayanak yapılması, hatta "33.
maddeye geçiş-aktarım" adı altında yasada iki farklı araştırma görevlisi kadrosu
varmışçasına düzenlemeler getirilmesi, üniversitelerde uygulanagelen fiili ve hukuka
aykırı durumu hukuk kuralı haline getirmektedir. Karar bu yanıyla vahim sonuçlar
doğurmaya gebe ve ayrıntılı olarak açıkladığımız üzere hukuka aykırıdır.

Önemli gördüğümüz başka bir nokta ise SO/d'li araştırma görevlilerinin 33/a maddesine
aktarılıp aktarılmaması konusunda ilkeselolarak üniversitelerin yetkili kuruııarının karar
vermelerinin sağlanmış olmasıdır. Yu~dataçıklall!!ş olduğumuz, 33/a atama yönteminin
yükselinecek bir unvan olmadığıi'önüridkki açıklaı£aı'anmız bir yana. üniversite senatolarının

.. 1'1"- r1'1 \. d .L,L iKiVi i k"d b ı' ak daraştırma gorev i ennın atanmasına al1J,lts& ~Yı.2aret ısı e"~Uınmam ta ır.

Yükseköğreti£ıı'~ııııuS~n. 23~. v.,e.2~ına{cıeleri~~c!.~~~cı dtçentler, doçentler ve
profesörler içiif artııacat< bilimseh ülçütleri '-düztılıediği •..halde,/arı\şt~a görevlilerinin
a~~ın.a. iıiş,~in.Jııir~k ~~~!2bi~'::'d~z~nre.ıh~ye)yer.",\ie11Jı~.rn'e{~L-d~~da,.araştırma
gorevlılerııun bırer'oğretırrluyesı değıL.hızmet ıçınde.yetışmej(,uzere kamu)1lzmetıne alınan
öğretim /ılr8ıniclları olm'ilsqeklinde bir mantık biııuTım~tadın"Yayın, 'ımdJi lsunmayacağı,
yeterlikLSiıı'vıjgibi aşa;;;ijat! araşttgnigörevlilı::!inin yüks~kö~liin kamJ Julrneti içinde
kendilerinigçlişti~ekJ .amac!Z~agerçekleştireceKleri ~aaliystlerdi!~Bu 'gibi faaliyetler,
Yükseköğretim Kafiunun araştırma görevliliği kur;ı-m~nu düzenleyen temel hükmü olan
33. maddeşi dayana'k.'alınarak yapılacak ilk ataıılada::":\ianabilecek şartlar olarak
yorumlanamaz. Araşttrtna'ğörevlisi kadrolarına atama sıiasındfl,',j(endilerindenbu gibi şartlar
be~lenmesli!i~ yasa!c,db'J.n-dğl~ulunmadığı gibi, araştıima g9rey]ill~i. kurfunun yasada
belırlenen~~tSl ve~ıevııl::.debağdaşmamaktadır. f .,J_,;:ı cd

•.••."Xl. ~~ / ", .Jr~ \.., "-
Yukarıda açlJ(l,ııdığıınizvı;ıeqenlerleh~uka aykınh~ı a~~kJolan,-söz k.9n~u düzenleme,
araştırma gö~Jilerinih'iIgisini dağltarak~iş-güvenc;esi'baskısıı\a!ıharuz IıI:aRmaktadır. İlgili
düzenlemeniıiı%qkarıilaklge;:e~çefhle_araştırmagötevl;I'iği-'ICu'rU'61unucid~~:ı;irşekilde tahrip
etmesi, YükseKöğr7tim'lSan'unun~n~aştırma\gö,revlisi k~4~na ilişkifl:;lıukukiçerçevesini
"kısa vadede" açlkt!ı hukuRa_ıiykıh"blarak değiştırecek düze';\lemele~i~ermesi bakımından
oldukça sorunludur:0 ~. . .{.~~~~ ~ ~~ \. ~

C.... O" '1" l''','.!ı'' .~~~ozum nerı erımız ve -a ep••e:ı;lzlE i~ ç\~V
• SO/d'li araştırma görevlileW ~ali hazırdaki işten atılmalarına yönelik
işlemler durdurulmalıdır.

• SO/dmaddesi uyarınca araştırma görevlisi istihdamına son verilmelidir,

• SO/d'li araştırma görevlilerinin tamamı, koşulsuz olarak görece daha güvenceli
bir kadro olan 33/a kadrosuna geçirilmelidir

• 20 ii yılında gerçekleştirilen yasal düzenleme nedeniyle işinden olan tüm
SO/d'li asistanlann yeniden atanabilmesinin yolu açılmalıdır.

8
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• Araştırma görevlilerinin görev tanımı, üniversitenin varlık nedenine ve
evrensel ilkelerine uygun biçimde açık ve net olarak belirlenmelidir.

• Doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri ek koşul aranmaksızın güvenceli
kadrolara atanmalı, akademik yükselmeleri önündeki engeller kaldıolmalıdır.

4) İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİz
O

Sendikamız Eğitim Sen, "qı:taJ<:YaşJi1lkel~ıhif.de ifade ettiğimiz üzere akademik, idari,
teknik personel ve tüm'yardTrn~lıhizmetldrd~ıkğ'i ~tiıtüdeolurSıi'l>lsunüniversitede çalışanlar
'i"ğr 'I d ı -< 't ı i 'ğ \" , j->, b'I'.1 ıl, i ak),," \)1 B d i ' ,i e o eneı er en o uşan op u u Il'unıversıte i eşefi en o ar tanım ar. u ne en e eğıtım ve
bilim emekçi~~.,o1~rak,\~iJimiiı ve.;bi!i~sj\,ü~etirlıinj!!1i~e}~iteriiıltüm~alışanlannın kolektif
emeğinin ürünu, oldG"ğuöilinciyle;ıyüI>Jekiiğre~ıriıifanıl}da<herzamfuı"",yi~'sayılan" idari ve
teknik persorlelin s1!runlannı},'Ie' so~uiiıara-dair~ ;ali:ıştui!dOğuıri\Izçözüm önerilerimizi
kamuoyuyla paylaŞfuanın, ,Yükseköğretim'hizmetiniiı'niteÜJ(li&içimd'e'";örg\itltnebilmesiiçin
hayati önfmtle ~lduğum(clüş~..JÜYoruz.j ';:/ ,:J ~. /s- '\ ~ V jJA1---'0 , cı~ ~ _ -_~,' f\

"'y /" _ \" / " .- , '~~
Hükümetin yükseköğrrti~, politikalarını oluştururken id¥i ve teknjk 'personeli yok sayan bir
bakış açısı geliştirinesi, üniversite'bileşenlerinin önemli\bir,k~~irr;inin);ükseköğretim alanına
yabancılaşmasınt {ıa-~e'raDerinde getirmektedir. Özellikl'e~üniv~'isit~lerde çalışan idari ve
teknik persoıı.elink;ıektif bit em~ğin ürünü olan eğitim vb biıliiıseıWretimsüRÇlerinin içinde
görülmem~i, ~dıl:IYvdte1iniJs:.pers.onelinüniversite ile alasındaki)aidifiet'duxg~sunu oldukça
zedeleme~1~h. Id~~ye:Jteknik jersonelin üniversit7bünyesiı:id~ki~;ğitim(falanaklanndan,
sosyal imkfnlaı;.akaQa-r'karşiJaştığl;ıynmcı ve ötekileştiric;Suygtihmalar, ~-a~-;'safhayaulaşan
bu sorunun ç~mü noktaılındaacilen adım-atılmasrr;l"2:orunlu,klImliKtadır..,,::ı-

•..,;".l,. ':J V. ~ .'- ,~-I J 'J ~ ,//, 'bl~ ,u ~ --~~~<,~ " .--
Sizlere de sundu{uinUZ'l'İd~F~e ~~~:pe~oneı.in (so~arı ve(Ç1:üm Önerilerimiz
Çalıştayı Sonuç R~oru" bu alandı0Y<ı&ariaı1)sofli1ılakve çözf!rn~Şerilerimizi aynntısıyla
içermektedir. Ancak Id$})#Qruril~'n -çö.ı:umü~ldukÇa kolaydır'Orneğin, yükseköğretim
alanındaki idari ve teknikJe"~onel AÖF sınavlarında~gö~vl'endirilmemekte, emekçiler
arasında ayrımcı uygula~ınaı:ı yar-\ltılmalftaalt:9,r~ başka aynmcı uygulama ise
üniversitelere aynlan "geliştirmelL.;,ÖliIJe@ridim" idari ve teknik personelin
yararlandırılmamasıdır. Her iki ayrım cı uygulamanın önlenmesi için YÖK'ün hızla
(genelge vb.) düzenleme yapmasını talep etmekteyiz. Çözümü oldukça kolayolayolan
benzeri sorunlan başlıklandırmamız gerekirse:

ÜcretIMaaş: Akademisyenlere verilen "teşvik" zammından idari ve teknik personelin
faydalanamamış olması; ekonomik açıdan en dipte yer alan kamu çalışanı olarak idari ve
teknik personel için hem büyük bir kayıp hem de emekçiler arasındaki dayanışmayı zedeleyen
bir yapı meydana getirmektedir.

9
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• Nitelikli biçimde örgütlenmesi gereken eğitim ve bilimsel üretim
yükseköğretim alanındaki tüm çalışanlarının kolektif emeğinin ürünüdür. Bu
nedenle "akademik teşvik"ten dışlanan yükseköğretim alanındaki tüm idari ve
teknik personele de "yükseköğretim tazminatı" adı altında maaş iyileştirmesi

yapılmalıdır.

o
Görevde Yükselme v.e:ı,..Unvan D~şiı;ıiği: İdari personel için yapılan görevde

k I d ğ. 'I"~ 1\\ . 1'":\'ği""'1 .. l'k'l ffi tl ğyü se me ve unvan ~eışl~ııgı sınavan ,yenı /:Le..ştırı en yonetme i i e şe a i ını tamamen
yitirmiş; sınav konuıaT"l\vekayh.lı<laraJerışii?g\bi.-biıavahaz~ada eşitliği kısmen de olsa
sag"layacakNlril€ri pirs~nele ~rme\zofunluIGğunun kaı1ılriıci-~asıile her türlü uygunsuz~L A V v '-,) Ç1"'~1 c "-L/
işlemlerin önü~mıştır. } ...,LL? ~ )\' ~
Ayrıca, q..0}2~.pl~arihiııd,e~28~h~l6 ResmCcşaiete' c!,~yayım~arak ]ürürlüğe giren
Yüksekö'~ti~ı ~ s~~~~!'pşları. il.e~ ~ksekö.-ğret\~~K:u;~larvPersoneti,/~'?!~\rde Yükselme
ve ~.n~vD~glşıkl~ğı~o~etrtıelığ~~~ın 6.:_:vı!-~~e~ının~. Fıkr~~r '~b)\jen~ındeJJer alan "en
az uç yll....hlZmetı bulunmak" IDaresının yututmesı mahkeme) kararıylajiurourulmuştur.
(22.01.2015' tarihli~2014l1 ı:s's sayılı Danıştay İ6DK,Kar'ah) Hal~~ "Görevde Yükselme
Suretiyle Atan~cıık)~r(Uj)Arana~"akGenel Şartlar" baş\1klı~maddeh\n~lgili bölümü dayanak
gösterilerek, yük~eköğretim kurumlarınca Görevde yükseıifie Sınavı?na girecek personelden
kendi kuromlarında~üç" yil hizmeti bulunması şartı kramiliadil: ~9.albuki YÖK, yargı
tarafınd~~:i1gili.dÜzertleme h~kkında verilen yürütmbnin durıi\ir~lmasl'kararında sonra
yönetmeiiği:yargı karariDa uyumlu hale getirmeli ve oluSabil'ecek so~unların önüne
geçmelidjr~Anc~k~'J6ı"üzenıeme yapılmadığviçin:)rektörIÜ"ler hul?uksuz biçimde
Görevde Y~eım~\~ı~~ kapsaıriında_ilgili-şıfrtı aramara~&am e~ekte, üyelerimiz
sınava alınmamaktadıl'. /L,. () ,'" rJ \J C~::;..., ."..,;

..,...?~l..../ )~--::::"./ '5::ı<..../ V

üniversiteıerde.L.eııun:mo s~ret~\:kad~~::;fF£kdlte, YÜks~17~I, Enstitü) sınavla
yükselme kapsammda"'olmayıp<ataıhaY3:'-ta1:ii'kad~ö~larak değtg'ıtndirilmektedir. İdarenin
"takdiri ile" bu kadr~~famaıar ya~l\n~ta; dıilia;oı;ıra~1Jii rütbe ile alt kadro olan ama
sınavla atanabilinecek ol{nf1ı'şube....•MüdÜrÜ"}}atltollrına atanmakta, hukukun çevresi

ii. <: j ("i ıı:~'l eo -....! '. ..
dolanılarak kadrolaşma gerçekleştııektedır. .u nedenle, Daıre Başkanlığı, Fakulte,
Yüksekokul, Enstitü Sekreterliği gibi kadrolar Görevde Yükselme Sınavı kapsamına alınması
için hukuki zemin oluşturulmalıdır. Ayrıca;

• Yine aynı kadrolarda akademik kadrolar vekaleten görevlendirilmemeli, idari
personele tahsis edilmelidir.
• Görevde yükselme sınavı "her yıl" düzenli olarak "merkezi biçimde"
(illerde, bölgelerde) yapılmalıdır.
• Görevde yükselme sınavı ile idari kadroların tümünde yükselme imkanının
sağlanması, liyakat esasının daha çok dikkate alındığı bir sistemdir. Daire
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başkanlıkları gibi kadrolara alanındaki kişiler girebilmelidir (kütüphanecinin
kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığına yükselebilmesi gibi). Bu
kadrolara atamanın da görevde yükselme gibi sınavlarla belirlenmesi
gerekmektedir. Sınavlara giren adayların uzmanlık alanı ve kıdem gibi kriterleri
baz alınarak puanları hesaplanmalı, sınav ile aldıkları puan ile bu puan toplamına
göre bir değerlendirme yapılmalıdır.
• İdari kadrolar için şeflik statüsüne, teknik kadrolar içinse tekniker statüsüne
kadar, kriterler sağlandığı taktirde sınavsız unvan değişikliğine gidilmelidir.

u
• Görevde yükselme vel"nvm değişikliği sınav yönetmeliğinde yapılan
değişiklikler ile~ konuıahbıılj kaldınlması, eğitim, ders notu gibi
zorunluluklahn •kaıdklmasL\le~m\i~Iı\.k~ bir sın(v~amasının ortaya çıkması
s~~~lştıA \~>"öre~d~v~~~~s~ ~e.~v~~~ikl.i,ği~navıarının şeff~f
olmam~dad kaynaklhuzermöe 'şaıbe 'l;0uakacaK şekıIde tanıdıklara/ıdarenın
. Id' . '>.'k i " ),"'1 /-' k~-~ 'k'i" "db""'ı~ I" ( l~d l-ıste ığınefa tan masına'son.verece -gere i te ,ır er a ınına i ır.

~

• S~,"zk,onusuı~~:av~ her, y~;1,çılmaSI~)'::'il{;ı<l",n~h,~kiı,.rJı~jlgi~) yönetmeliğe
l:'-ı l\ ,,()/~' ,'\~'f ü /rJ • - Y7 i.~e:ı~:/ ~)~o_~c/~ , :) \(\'1, LA, ,
•.• Lısan:J~pıo~ml~~,almış.olanyardımcl.hızm,et~e(Jp~r~~n~!.;Smavsız bır ~ekılde
Genel Idarı Hızmetler/Sınıfında ya da":relillık Hızmetler Sınıfında dıploma
unvaııı~~"~~~~}ir kaaroya atanmalarıdır, '\ ıfl~~>
c:-ı , \, i\o\' o i i ~ .tJ-f _
KriıPumDışij~ajril)~ari ve teknik personel, djğer kamU_kUf~J11ları~~aolduğu gibi

becayiş hagk)iida£fay~all\ıüırnam\uctadır,Ilgili personel;'l<urumd}şI,iıdiınken~lferine gelecek
birini bulsa~i, '~ık~ri a~rma" l<a~o kontenjanı bulunfuadıiında!l-kuruni,dışı nakil gitme
olanağı fıile~ortadan"\ka, Idınlmaktadir>Personel<:,eş dUfunij.i"'<J"biriıf~erece yakının, ,~..i ~',,\ u ,- , ,,', /) /. ~hastalığı" gıbIlYollaraItılmeI<tedlT.l ,C) 0 ıl . -= _.iO \.i~ ~ ~/~~c>"\~ i',. / ~ ~

ç lld' k b"" H~ "I'k'-' -<'ı' . k'l'" "-.;d k(!)' b i' i i'özüm o u ça asıttır, er,yı:. ıirum ar; na i gön ermer ontenjanı e ır erne i ve
bu kontenjanlar ~ffa~~ir kimi~~&~!S!~~i#~(yasal ö~~kler hariç) belirlenip
değerlendirilmeli ve p~onf!le, nakil irriRamsağlanmalıdır.~1 konusu nakiller, üniversite
yönetimlerinin keyfı1iğind~t igg;:ı:tarılmalı. üniversiteftiin kurumsal özerkliğine zarar

k k'ld ak'll "b' md. ırnı/\-",.\~i-""::d'vermeyece şe i e n i er ıçın ır stan artlge ıştırı meli ır, .
• Yükseköğretim kurumları arasında, kurumlara o yıl için verilen kontenjanları
etkilememek kaydıyla, merkezi bir koordinasyonla ortak havuz oluşturulmalı
ve boş kadrolar şeffaf biçimde paylaşılmalıdır.
• Başvuru süreçleri herkesin ulaşabileceği şekilde kamuoyuna duyurulmalı,
merkezi bir tayin sistemi geliştirilmedir.
• Bu koşullar sağlanana kadar, engelli personel için daha önce MEB'de yapıldığı
üzere kurumlar arası bir defaya mahsus olmak üzere yer değiştirme hakkı
sağlanmalıdır. Şeklinde sorun ve talepler formatında olmalıdır,
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Görev Tanımı : Görev tanımlarının yapılmaması nedeniyle işyerlerinde keyfiyet,
ayrımcılık ve mobbing hüküm sürmektedir.İdari-Teknik-Yardımcı Hizmetler sınıfında görev
yapan personellerin çalışma alanına, kadrosuna, atanına kaşullarına uygun görevlerin ve
görevalanlarının belirlenmesi gerekmektedir. 657 'ye tabi 4-a,4-b,4-c kadralarında istihdam
edilen persanelin; öğrenim, bilgi beceri düzeyine ve atama şartlarına uygun alarak
görevlendirilmesi gerekirken, görev tanımı almaksızın birim amirinin inisiyatifine bağlı
alarak pasifize edilmekte ve atıl tutulmaktadır. Bu dağrultuda, her persanelin kendi görevv
tanımlaması yapılması, fazla iş yü~üneınaruz\~maslnı engellemiş alacaktır.

Bu nedenledi~ ki ~cu~~a btLJ 'i~iJin verd~iğer görevleri yapmak"
ibaresinin q~ğiştitJlerek,:>aniirin ••ııeE,son~lin",g~re~iyle<i1gil~ vereceği diğer görevleri

k" i~ak -Adğ' }.. '1 . , kriı,rk Id' ./:A' <) """"kd / A .. i d'yapma o.ar ":::rle ıştırı mesl'€ıe.re ,e. telt, \ yrıca" a ro.yaAllygun garev en ırme
I I

i..\.,~ i k~" l. 'b /1-"d ğu~ k' d' ~ ' ~.. .::::.(,t ~ if id
Yapıma i ve gorev~",uımarı, 'ışının u un u .. a ra unvanına gore~mıanma i ır.

'--../ .' -- ~ , \ i .. /; ,. V:1J
fi

.. '-...'-''-'V r-J">

~ ~
/'-", ,")' "---~-,,-' ,J"'(. / --......J ,..... -) /, .-.... ..' (,. ....1..., ,. 0. '- , .

j~rg~fMa,~y!tiJ~eki "G.~~~ı'~~revle".d.ırmeler": 2JVt~ayılı Kan)ni~ 3..ı:ıaddesı
uyarınca persanel Idarenıntakdırıne. gare geçıcı, veya "kalıcı._olarak" garevlendırılmelere
maruz kalm'akta; "~r~~Jendihn~/isteyen persan~ll~~?iseJçall$m,i~ t:ı:cihe etmedikleri
birimlerde göre~Jap\n~ya zarlaılınaktadır. Persanel yJ~e~~15.)b~ceri\eunvanına göre değil;
idarecilerin uygun:;gqröügUşekilde ve yerde çalışmaya zorlanfu~M'adır.(Örneğin 18 yıldır
aynı birir&Wfiili' alar*Jeknikerlik yapan persanelin atariabil;ceg~{;aat teklfikeri ünvanı ile
kadro açQ~aı<tadır.) .şU::~ftuygulamalar sanucııntla persahe~, j:>az~nilta1netettikleri ve,.....,.. '\",~,,\ ,c. oJ-'" ,~
k~drolarını~~~~lu!l..duk~~rı\)yere'2~ 3 s~~t ve !?atfa~?a.' fail~7mesafege al~n yerler~
garevlendınlebılmektedırler. Bu persaneLgorevlentlırmelerı'bır standarda'~geçerlı sebeplerı

.'1'-;1 ," \ IJ , ' ,. \. '\ /j'; Y ~barındıran kII-ı-allarbütününe~b~ğlanmalıd~ Bu yasal' düzııl}l,l'lmeyapılqıaöıkça 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanuriti:~ıln,ırbJ'/4,,~!iddesi!pqbbingin}1Ukuksa(altyagS!"olarakkalacaktır.

Jt--G C .,,~ !~~<~~~~" ~~
Birçak persanel ise a\(ul, ;ve YIı1G~lık<vb~.~erek~iL~farklı birimlerde görevlendirme talep
etse de idare t~rafınd~~/te ~ının~aktad~r. pers~ıeıe~~e~ t~~mında belirtilme~~sin~
rağmen farklı ışler verılereK%ı1Igarya~oJuşturulmaktatll~:,)ersonelıçın 13 b/4 maddesı ıdarı

-'-i iM rr.~~ \~'S.
baskı kurmak için bir tehdit alarak küllanılmaRtatlır.

13 b/4 çerçevesinde yapılan görevlendirmelere ilişkin "yürütınenin durdurulması" ya da
"iptal" kararları alınmasına rağmen, üniversite yönetimi yargı kararlarım hiçe sayarak
sistematik alarak hukuksuz ve keyfi görevlendirme kararı vermekte ve bu nedenle görevini
kötüye kullanmaktadır. Dolayısıyla, 13 b/4 maddesinin kullanımı ''yönerge'' kapsamına
alınmalı, söz konusu keyfiyet ortadan kaldırılmalıdır. Sürgün amacıyla kullanılan bu
görevlendirmelerin önüne geçebilmenin yalu, ihtiyaç halinde ilgili persanelin isteği
kapsamında yapılmasıdır. Ayrıca, görevlendirme kararının hukuksuzluğu yargı kararıyla
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tespit edildiğinde, ilgili kişinin art arda hukuksuz biçimde görevlendirilmesine engelolmak
amacıyla belirli bir süre görevlendirme yapılamayacağı garanti altına alınmalıdır,

Kredi Yurtlar Kurumu Emekçilerinin Sorunlan: KYK'lar YÖK bünyesinde
hareket etmesine rağmen Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir Genel Müdürlük olarak
hizmet vermektedir, Bilinmelidir ki KYK emekçilerinin sorunlarına üretilecek çözüm,
doğrudan yükseköğretim hizmetinin daha nitelikli örgüt1enebilmesinin de önünü açacaktır.
Yukanda ifade edilen sorun ve haksızlıkların neredeyse tamamını yaşamalanna rağmen kendi~
özgün yapılanndan kaynaklı olar~aşadigı belli. başlı sorunlar şu şekilde sıralamak

mümkündür: ~\ ~ lıl\Y}i ~:-ıUnvan "değişikliği sınavı yapılmamakta kilrarQ\h;şından Müdürler, Şefler
aci~~adırlar. V~(",:srı~~Q '-.j~<:~
• ~öı0e! kal!p~~U~!!;:.,öjup>]nöb~t',üc~t~ri <~jı.<ça düşük ücretlerle

~

"deııiı1ektedir, !Her ne kadar Memur Sen'.in irırzalad@ TİS~i1e nöbet ücretleri iki
ı: ~ 1(/"I':C i d v.' I' d":! i L/hi' .•...//.k' ak i i•.atına Çı arı mıs o sa J a,' -,ücret en ırme a en ~ traJıkoml r am ar a

j,7 \~ " 11\ " II A
yapılmakfadır,I, ,c.- - .... ~'. ,< ~'\.:; V ..
•Y Bu ı<n:umlardakisözleşmeli personehkaldıği\ hafta -i~nöbeti için (16 saat),
haft~ '$on~rt~beti içi~"(24 saat) 3 gün idarNzi~~Sa~llı~k'e; kadrolu personel için
bu bit' &~~'bir'gün olarak değerlendirilmekt~dir.. 'It;;

(ij Çaiışmhsaa't1eri' geniş aralıkta olmasınk rağınen""::nfn farkli" bir noktasına
CJCg'örevkndi~eler-yapl~arak mağduriyetler y.~atıımaktaaıı;::' ~
~ İd~~'YöMtmieliklerin~ kendilerine tanıtlfğı:~öbeUini:kullanaırmama yetkisine
T~ça ~¥ılrakpersonelin.izinyeya-üi;;:e~hakk~nı]j~mekt~
~KYK\ \ J ı" d b' k' ''''d "') .~ . i.~_ pys_~ne ınf . sen~, e.:.. ır ez o en~n_.:;maaş l~artl1,ye. uygu .~a.sı
kaldırılmış olup,' -yerıne-bu para,kaybını telafj~edecek h~liangı bır değışıklık
yap!ı'~avııştır,t; ;.. ~i~,;,.:;;~",;"t '-. 0~T

"c ~ • '. le"" "."",'7 ( ..c,.• ~...,;'~-::!>~1~ e,
Taleplerimiz vCÖiüm Öneriit\rimiz - '\ (7':ı~~ııı '.~~

• Tüm çalışanların hiz2sWefid~öS~adro derecelerinin ı. dereceye kadar
düşmesinin sağlanması gerekmektedir, Bu düzenleme yapılana kadar, Veri
Hazırlama Kontrol İşletmeni kadrosuna tanınan hakkın emsal gösterilerek idareci
olarak çok büyük sorumluluklar altında bulunan ve yurtların en büyük yükünü
taşıyan çoğu yüksek okulu ve 4 yıllık Üniversite mezunu olan Yurt Yönetim
Memurlannın bu haktan faydalanınalan için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
• Özel ve Gece Hizmetleri Statüsünde görev yapan ve 24 saat nöbet tutan Müdür
Yardımcısı, Şef ve yurt yönetim Memurlarına ödenmekte olan mesai saati yerine,
Milli Eğitim Bakanlığı emsal alınarak öğretmenlere verilen ek ders ücreti veya
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Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtlanndaki Genel İdari Hizmetler
sınıfında bulunan ve nöbet tutanlara ödenmekte olan ders ücreti ile Sağlık
Bakanlığına bağlı Hastanelerde nöbet tutan Memur ve diğer sağlık görevlilerine
ödenmekte olan nöbet tutarlan göz önünde bulundurularak ve personelin
mağduriyeti de düşünülerek yeni bir düzenlemeye gidilmelidir,
• Personele verilmekte olan yemek yardımı bedelinin günün şartlarına uygun
biçimde bir insanın hijyenik ve sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılayacak miktara
çıkarılması gerekmektedir.O

5) DOÇENTLİK SINAVINDA.yAŞ"ij,AN~0RlıNLAR
Akademik yaşamda d~nitm~o~kı olalaiklbuIJ~Q'~esi gere~evre, şüphesiz ki "doktora"
statüsünün kazanımıdıi>,AncakJnlrkiye'debu ev~ doçentlik )tatütünün elde edilmesi olarak
karşımıza Çııa{{ı&tilcıir.\> •..•~ ~~. .()"'-L)~

(' A); T:4.~ ~y\\..... ~~
, \, .. ~ i'-. L~:-,~:;ı'f\ :,,:,.,.

Yükseköğretım,IÇgnilu (YGK)J20.15yılıYül(seKoğraım}stat1!jtıkıerıl1e,9sıkıldığ~nda,yardımcı
doçentleı;jır;~ay'ısınınöğreiiriHiyelerinin n¥edeyse y'arısln£ d~I1k-'geldiği.,gô'tülebilmektedir,
Türkiyiün~iteleri~ri:,bin i~~ k'adııi'~v~20i,in 1.s2erk.fk.ıo,lihak~~e/e/toJ31am33 b!n
323 yardimcı aoçel1t statü~ül}esahıp'akademısyen ,görev yapmaKtadır.Dıgir.rtiraftan 14 bın
140'1 doçent'yve20~~i-;;.879'ı.i~rpJesörolmak üzere'J5,;bin le9 .ak.ad~isyen bulunmaktadır.
YOK'ün 2015 istatistiki/ri Türkiye'deki yükseköğretil~\kurumlılJı.n1ı;Wöğretim üyelerinin %
49'unun yardımCI~~ç~I)t}adrosıindaçalıştığını gösterme~te(Ü~,,,1-,/,"/\/)

Y d tTI I' ))~k' d-:>'d. k' . i ...." ı li d'~ ./tJe(., '~t"hd dar ımcı fd'o'çenterıl1 a 'll /emı .~ i nıce gucu ıaz a o sa a~guvenc,;,sız i~~ amın ne en
olduğu iŞf~,<'atilina .:kayglsC' sorunlarının hızla al"tciasına necien0ılmuştur. Güvencesiz
istihdamın'ôiŞindaki'eKoJı.emlisöMın,2547 sayılı Yükse~öğretirri-Kanunu'nuİı~24,maddesinin
hükümleri [eiegi ~giliariaİ'ı)ve gelişıniş,üj1elerin..h(ç birinde örn~ğ[ bulu~yan "doçentlik
sınavıarl"dır~ ''')', /) _ () O. J ",j /'~. tj
T" k' 'd d AU'k (. ..,:.~ı;-"''.~i "ı i. "1 ' .. 'I~ d d iur ıye e oçep i sınav.Jurı e~ının.<! qştg'11,masl, o uşturu an Jurı.crın oçent a ayarını
objektif ölçütlere dayalı d~ğerlendiı:nresiwe'sınavıit..zimaliında YaP1&i'aslkonularında ciddi
sorunl~r ,yaş,a~aktad.!r?tÖJ~eği;;\'(J~;{ffSiteIet\l~a~1';ıdırul ,t~~f~dıfu ol,uşturulan ,d,oçentlik
sınav Jürılerını~ gerçek'te~.;!j!ı~~luşturul~~ğuta~, olar~1f~meme,~tedır. Aynı bılım veya
sanat dalında bırden fazla Jutıd!l~yeralan.oğretımııy.el~rıı;ıınvarlığı soz konusuyken, alanında
otorite olarak kabul edilen pek" ç6ıı. pıN~!fuJ~'y}I1~rca hiçbir doçentlik jürisinde yer
verilmemektedir,

Üniversitelerarası Kurul tarafından, doçent adayının başvurduğu bilim veya sanat alanında
çalışıyor olmaları dışında bilinen hiçbir kuralı olmadan, oluşturulan doçentlik sınavı jürisi ilk
aşamada adayın dosyasını (eser incelemesi) bilimsel yeterlilik bağlamında değerlendirir, Bu
aşamada tanımlanmış ölçütlerin bulunması jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeyi
görece objektif hale getirmektedir. Yine ilk aşamada jüri üyeleri yaptıkları değerlendirmeye
göre raporlannı sunarlar ve az üç (3) jüri üyesi tarafından eser incelemesi/dosyası yeterli
bulunan aday sözlü sınava katılmaya hak kazanır,
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Sınavın ikinci aşaması ise en acımasız bölümdür. Bu aşama hiç bir değerlendirme ölçütünün
olmadığı, değerlendirme yapılan bilim veya sanat alanı ile ilgili veya ilgisiz her
sorunun/konunun sorulabiidiği, jüri üyelerinin kişilik özelliklerinin ve öznel
değerlendirmelerinin açığa çıktığı aşamadır. Jüri üyesinin sınava girmeden önce okuduğu
makalede geçen herhangi bir şeyi sorması ya da kendi öğrenciliği zamanında geçerli olan ve
bugün kullanılmayan bir bilgiyi adaydan yanıtlamasını istemesi mümkündür. Başka bir
şekilde ifade etmek gerekirse, sözlü sınavlar her türlü ideolojik, önyargılı ve öznel eğilimleri
ağır basan değerlendirmelere açıktır.

., O
Taleplerimiz ve Çözüm Onerilerimiz\" 11\ lı:

D
C'1'k tÇ"\\'~.. \k\ J \ v.I.,' k d ~'k . t lı I.. i « •. i"• oçent~, s alusunun ~.a!-anıl1p ~ÇTa a emı ,~zıye a ını a an soz u

SI'(t;l1V" uygt!\>lamasıba"ııCilenson ver!~ıiıelidir.~VA~~A v /\ ~,...:-, "" o'l_, .•••• , •.. "1'~
• Akademik çalışmabitaılır;hiyerarşiky1apllafimadan.k'urtarılmalı, ast.üst ilişkisi
y~ri~~i~likte lür:tl~1~as=ol~<\ıldır! A~~deI1).iız~v~ıa'r, H;Y~rarşikgöstergelere

f';;~nuştüruımem. ~lı,tıcarı. nufuz k'~.a.ynağl.OJmamııhdl~.?~ A7f.J..~y :70 ' .' /.J .J"' V / /
~Bütü~liniversite e~~k;ilerine kadrolu, güve~~ILf~~dam ve ins{nca çahşma

Koşuı;rı~a.ğS~nmalıdJ~/ y \~D~'r~V
• ÜniJe~si.teleri ve üniversiter faaliyetleri' de~lendirirken daha çok eşyaları,

rrıesnel~!:~~«i:elemek için kuııı~.l11lan"ka!it.e"~~vr~m~~~s\ıı;e,ins~ ve ~.asf~i~et
~lden/nıteı.ık"J~vrayışl benımsenmehdır. Nıteliklı b.ır;ar"!Ştırm~nınuretımı ve
ı'ı""l:>\ınuri'yayınadönüşmesi uzun süre gerektilrnektedi!. Bilimsel etKinlik kısa süreli
~rç~4şm~değildir:' '" /O~ )'j~, _~
.,po ~ 1'-,,-, '\ ~ .../.... c" •.... " .' ~.~

~Ünive~it~riiri niteliği ."ö~re;~iye,,~'aJışanlariı:a:'\'e toPfirma kazandırdığı
d~erlerle/~ıı:n~Iı~~{:.::~u değ~.rler.tek tipleştLfici, stant~ıaştın~ı kriter~erle
sayıtallaştırılarak,değıl;.,akademı)<: etık, sosyaı,yarar v~ök seshlık temelınde
olumsfı\biçimde')e~l~nm,~i~ir:>::::<~:iL ,: ~ 6..:

~ o •• -:. -:. ',.'~/~ \ L, i)" :", """..,l
• Akademi\!./Y\ıkseltmele~dehaksızıikl3I¥1ı.ortıtdaii kaldınlması için sübjektif
değerlendirmeı~flftçık mülakat sınavlartı1a\~ verilmeli ve bilimselliği kabul
görmüş çalışmalar ikind.bir II~lie"nilirrite'i~ tabi tutulmamalıdır.

• Akademik yükseltmeler indeks şartı ve yayın sayısı gibi salt nicel göstergelere
göre değil, bilimsel nitelikler esas alınarak nesnel ölçütlere ve bağımsız jürilerin
kararlarına göre yapılmalıdır. Bilgi üretimine katkıyı, toplumsal katkıyı esas alan,
işin niteliğini dikkate alan bir bilimsel değerleme sistemi oluşturulmalıdır.

• Her türlü akademik değerlendirme raporları, kamunun ve isteyenin
incelemesine açık olmalı ve raporların bir örneği adaya gönderilmelidir. Bu
yaklaşım, hem değerlendirmelerde nesnelliği sağlayacaktır hem de değerlendirme
yapan kişileri eğitici bir işlev görecektir. Birbirinin raporlannı okuyanlar, ortak
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raporlama dili ve etiği oluşturabileceklerdir. Akademik yükseltme ve atama
jürileri, değerlendirmelerini, akademisyenlerden beklenen şu beş temel işlev
üzerinden yapmalıdır:

i. Bilgi üretme (araştırma yapma)
2. Üretilen bilgi ve düşünceleri paylaşma (ulusal ve uluslararası bilimsel
toplantılara katılma, bildiri sunma; kitap ve makale yazma; alana katkı;
alandaki bilimsel yayınlan izleme; ilgili meslek kuruluşlanna üye olma vb.)
3. Ürettiği ve edindiği bilgileri öğretme (ders verme; yüksek lisans ve
doktora tezleri yönetme)
4. Akademik y'aşaı¥ı~diğer~~atkılarda bulunma (yönetim görevi üstlenme,
komisyon. ..,..jüf(~ biliin kJı\ıIU.rt.i.Y~liğiyapma; bilimsel dergilerde hakem
(' ~\\ ıı R\J'olm~,'1anışm~lk y~~ııı.a.l2.~; :. • ~

11 S. Bılımsellıl5-.vebıfımsel etlk(~orum.ıuıugu'l\eJsaygınlığım koruma.
0/\/\ \> v 0, {-r-:-"~! C "'J />...
• (D{llayı)~ıyla a\,<;ad<;,mik/,'yayınJarın \.~eğerl~ndiril~ssin~~ yayımn nerede
yaYJ!"I~öığın~an )Ok}çe'riği;~ena, .topl~m~ ~e in!;aQ!lğa~kısl öne çıkmalıdır.r,., l;jiteli~liC~ğitim, ,el~ştireı,}üş4hce-~vGyaratı,cl .~ar~rtnan~n yolu;

Ntapdardı~yonve akie~ltasyondanJdışsal dene~ımd~n. değıl, demokratık katılım
..........vF. kanil,!.sal denet!mdciı~geçmektedir, .. Etkinlikı~rinlişin,>en \,Yikle~etim yolu;

akademik, topluluğuh öğrencisi ve tüm ç'alışanlariyla,demQItratik kurullar yoluyla
değerl~ndırılie ve 'denetimi; bilimsel "Özgijrlüğü' v'e.'. kurumsal özerkliği
zedelerİıeden:bunun kamu denetimiyle desteflen1£esi.ôit-,:"

r:;:=; ;', ..'<."..' ; . -,. ;C.,) . -i R
~J,..J . i "' i ..,- ,.

6)DİSİpıltNİŞ~~~~RiNİl'l.ÜNİVERSİTELEıu!'B.lRANııM1~1 ~r'" .•\ ./"~. \ \. /' ," ,r; / '-., .~
20 Kasım efa!ihiride p)ısına; verdiğihiz, demeçte, l)amu göreviııden.çıkarm'ııjda dahilolmak
üzere, ~isi~~!şlem~er}rI~nJiniv~rsite .içi~d~ ,yürutül(~ soriljn~ırıjIiIaslI1l:S1!ğlayacak bir yasa
taslağı önerıslfSn hazır~~ndığııf~de ed~lmış!w. J J ~- G' Q
Sadece rektör ı9.e dek~Iiii-(n" \ıfslRiinişlt;hılerinin<~:'ÖR YükseıŞı)isiPlin Kurulu'na
gideceğinin ifade(?dildigi 'tasl~ğn~KY()K'ülı-1aii\p 'old~ğu ye\.ıgı~i üniversitelere kısmi
biçimde devretmesi olirıık.yoruliilan;ı~ılıiı:~sksııde.ce,li\ikuksal bir bakış açısıyla mümkündür.
Halbuki yapılmak istcl?el1"dul7.enleme,disiplin mantığın.ı~uç,1.e 't-eza ikiliğinden çıkarmadığı
sürece, ifade edildiği gibi",<g~J.mik-qzerkliği g~çlendJ.niı\i" amacına hizmet etmeyeceğini
söylemek hiç de zor olmayacaktır! ıe.- ın e \..,1<"::
Verdiğiniz veriler, yaşanan hukuksuzluğun fotoğrafını çekmek için yeterlidir. Basındaki
demecinizde, "Yüksek disipline yani bize sadece 2015'te 203 dosya geldi. 190'1 öğretim
iiyeleriyle, 14'ii rektör ve de/amlarla ilgili." ifadelerinin yer aldığı gözetilirse, aslında iş
yükünden hayıflamldığı değerlendirilmesini yapmak hiç de zor olmayacaktır. Kaldı ki Y(iksek
Disiplin Kurulu'nun önüne hukuksuz, keyfi ve tanıamıyla siyasi linç amacıyla gelen
dosyaların varlığı durumu daha iyi anlaşılır kılacaktır.

• "Kitap okuma" etkinliğine katıldı diye,

• Grev karanna uyduğu gerekçesiyle,
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• Rektörün ya da dekanın kişisel hamaseti nedeniyle,

• Siyasi linç hesaplarıyla,

• Odasında 15 dakika bulunınadığı gerekçesiyle,

• Basına demeç verdiği nedeniyle,

• Öğrencilerinin haklarını gözettiği gerekçesiyle,

öğretim elemanları hakkında yürütülen soruştunnaları hatırladığımızda durumun vahameti
ortaya çıkmaktadır. Bu tablo, 12 Eylül darbecilerinin başarısını da göstennektedir. Çünkü.. ~YOK'ün kurulmasındaki baskıcı ve yasakçı mantıiY,üııiversite yönetimlerince halen tıkır tıkır
işletilmektedir. İşte bu nedenıediiRi b~ ;'nant:kl~)şjeyen üniversitelere "yetki devri" yapmak,
k b h. b' (i 'C d~ \ \ 'k" il. Lı' t 'I b 1,'--' d' yo" K'" dte. aş.ına . ıÇ ır şey(ı~a e. etmtyec:.)Ir..JIQo"aY.ls,2'a u lI.ısmıı:::evır. ne u ne e

ünıversıtelerı demokratıkleştınn'l:yecektır. _" C\ ~'j') ~
u", . i ~)Ad Ak \t>-kl t' 'I~ 1" '''---'''k d~'k"''' .. I"ki' .. i d' 'I "nıversıte erı,. e,mo ra i eş ırı mesı!!!n ve' a ıa, eJ!l..! o.?!gurU rm ,ç en ırı mesının
ilk adımı, üniv~rsi~{önetimıeritıin 'iktid~rliinnıgüçlendirmeıd'e,ıl'df"ğiı, aksine yönetim
ve denetiIIJ. sü'reçlcrinde fiim)ül(jve~i,~i1eşenlerini~juır~r'>ba~l~m sağlanmasından
geçmek~lai!" jOiktatöTıeri ....anı~sat~n re'5törlenn yafIığI0izatihi~niol,ratik bir
üniverşiteyi veaka~~~}~Zgürlü~~iiıır!-a'ila~ldırmakf~t~ ~~ ~ /.0
Eğitim ~1ara •..•,~ün,ve~itsıerin"üniversite ola~i1melcTj için !:iugüne kadar izlenen
politikalardan vazgeçilınesi gerektiğini belirtmek isdriz. Btl",ç1'rç'evede nitelikli eğitim
hakkı, kamusal )Jin~I1~~Jn, kurumsal özerklik, i~,.gü(e'n.~~~il,.Iıilimsel özgürlük ve
eşitlikçi, ~ürlükçü;,demokratik özyönetim ve özdenetim-.>i1kele'rjnin bir bütün olarak
yül,seköğtetim poıitiJ{~larinın ',omurgasını oluşturmaJının,,-olm~sa, ?ım:z) olduğunu da
~a~lrlat~!ş.list&i~-FıSiPI.ifıJ \~antığının i~e su~L ve ee~_a.i~!iğind~ çıkarılarak,
unıvel'sıtel1ın' var.Iık',nedenıneJ ve, evrensel Ilkelerıne,,,Uygulı)bıçımdetortak Yaşam
İlkeleri" üz~Jnden.ö.:gü,tlehmesi g'erektiğini bir ktz daıl1ııdikkatiiiize !tunmak isteriz.

~ ~~,0,_ ----~,,"'\.''''/' ':lv ~
1? '/. .. j/j _o ci J '-I ~jO V

7) ÜNİvERSiTELERDE:' J ,"GÜI\'ENLİK"ı... VE pÖLİsE J-'7fHSİS EDİLEN
MEKANLAıUN~VARtIGi i':;::ı ;..;,~'" ;"\... eo.'!a)'

C ;\;~..Y0. '.~L.~ ""...J
Son dönemde üniver~rt4e"J:n ~em~kr3tik""haRj.(\{iii~lml dahi polis şiddeti ve
baskısıyla karşılaşmaktadır. Bu -&!,rum.:\iniv"ersi~e~~aı1Ş~yaşamhakkı olmak üzere, düşünce
ve ifade özgürlüğü, sendikal hak ~e'" tz@ilUkler gibi geniş bir haklar manzumesinin
kullanımını fiilen engellemektedir. Arlarında hiyerarşik bir ilişki olmamasına rağmen
Emniyet birimleri üniversite yönetimlerine talimat verebilmektedir.

Böylesi bir tablo içerisinde daha da vahim olanı, üniversite yerleşkelerinde ya da binalarında
polisin kullanımına tahsis edilmiş özel yerler, mekanlar olmasıdır. Birçok üniversitede çevik
kuvvet personeli, düzenli olarak kampus içerisinde bulunmakta, haııa üniversite yönetimleri
söz konusu kolluk gücü için süreklilik taşıyan mekan tahsisine dahi gitınektedir! Üstelik
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üniversitelerinçok büyük kısmında, sivil polislerin düzenli olarak kullanabileceğiodaların
ayrıldığıtarafımızcabilinmektedir.
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak, bir üniversitedebu ve benzeri uygulamaların
varlığım asla kabul etmediğimizinözellikle bilinmesini istiyoruz.Kaldı ki, akademikunvan
taşıyan kişilerin,üniversiteyibu hale getirecekpolitikalarınaltına imza atmalarımda açıkçası
yadırgıyoruz.
Bu nedenledir ki, üniversitenin yasakların, baskı ve ceza pratiklerinin değil; eşitliğin,
özgürlüğün ve demokrasinin cisimleşmiş meklinları olması gerektiğine olan inancımızla,
üniversite bileşenlerinin maruz kaldı~\~sorunların_son bulması söz konusu uygulamaların
hukuksuzluğunun üt3ivervte~etiıiııhinJ'h~tı1IatılmaSınl talep ediyoruz.

O..GB I. ~d k \ \ \ \ .J \ Yd ih ~i i .., 't" d• , po ıs ya a 0ı;uma memuru,faU ..er ne o ursa, o sun unıversı e ıçın e
hiçb~şekllde ~S~iŞ-güvt~i~üiü bUlli~~~h~r .LA

• Genel~aYı0e;?yaJ~al~r,)~~~gi~i'i?I~YleJda y~p;a~ ~rumsal ihbar ve
çağrı dı~şnda\kolluk gueunun..unıversıteye-gırmesı engellenmehdır.~ '_/ C~ ~ \j ,..,~-"C ...• ~
KY.;~ ., .,. d' d .. b i I. - k I"'0t1"-' ..' ~t' . k d i• . aıııp<ıs,gırışl<taJ. aı i~,gır~şv ..} al\Jarın- ~n ro ,udse ~,~~vel"Sl/nın a ro ~
k~.lş~l~n~e:ı~s,ğıanma,I~lr'_"Bu_,~oğrultuda !ge!e1<~ OGBj ge!~kse polıs
unıv~rslted~çıkarılmahdıı:~- -.~. \J ~ "" ~

• ÜniversitedeW:k"llme;:;l'li{parmak izi vb. meKaniz'malar:ortadan kaldırılmalıdır.
Bu mektııizbıaların ç~lışanlan ve öğreneiıe~şı~n;eybyönelik kullanıldığı

,; .....•.i,-J ' \ ~X/'Vorta!ladır.('IJ~.nzerşekildebenzer amaçlara hizrıet~den-turnike sistemi, kartlarla
~,çfıahkaJı!:lr(g!b~~~~lamaıar da sona erdiriımeliı!i~.(~~ • ü5
O""ğ ( 'I '., " .. I' t \ k" 'b' k' i i i ,\ i hb' lı I' "I'• li!:reneıenn,,'. glZi anı gı i me anızma ar a, imu '11' a ıne getın mesı,...,-'"\,/'",\ 1 '-'i .o, \ 'bl
uyguı~malırl't~r~urulmahdır. 'D ij '. ~ .•/' ~

o.,ğ"'-"'i '\I;b'l 'ı~" h'-.....".kl~d' "'Id ~ I' >b~' ••..1'. .• reneı enn .i gı..erının u u••.. ışı şeN e po ıs~v . ne ver.ımesı, emnıyetçe
isten~siniı'i öL~Ünegeçiı~elidir.O J 'J ~0 ç;;
HAI'h "d k' 'd!-;--'16'\'~t I'kl'"1.. .. .. ,: d ~ t'k ,,' 't'l• a i azır, a i ı~ıpın yon'\ me L ııı:ını~, ~zg~r ,ve e"Jıı••.ra i unıversı e i e
bağdaşan@r tarafıyokfıı~:'IBu-(\isipliii:yö,netm~likleric!~r~1 kaldırılmalı, yerine
tüm üniversi~i!eşenı'lırin-i~~iışt(r,ıil~ak~oıan "ortakJyaşam ilkeleri" hayata
geçirilmelidir. 'J'Iİ .~~""....

LJı lEme~ç\
Yukarıda özetle dile getirdiğimiz sorunlar hakkında gerekli duyarlılığı göstereceğinizi ve
sonucu hakkında sendikamızı bilgilendireceğinizi umuyor, raporumuzun yükseköğretim
sistemimizin sorunlarının çözümünde katkı sunmasıııı diliyorum.

Kamuran Karaea

Genel Başkan
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