


Madde 2 — 
Sendikanın Talebi 	: Mevcut olan idari personel il dışı  naklen tayin işlemleri 

hakkında usul ve esaslarmda yer alan, herhangi bir mazeret bildirmeden naklen tayin 
talebinde bulunan personelin yüzdelik diliminin %10 oranından %20'ye çıkarılması. 

Üniversitenin Görüşü 	: Idari personel sayısı  ve üniversitenin ihtiyacı  göz önüne 

alındığında, Usul ve Esaslarda bu konuda herhangi bir değişiklik yapılamayacağı  
değerlendirilmektedir. 

Madde 3 — 
Sendikanın Talebi 	: Mevcut olan idari personel il dışı  naklen tayin işlemleri 

hakkında usul ve esaslarında yer alan, Üniversitemize her yıl için verilen atama izin sayısı   
toplamının; her grup için ayrı  ayrı  olmak üzere eş  durumu özrü için %20'yi geçmeyecek  

şekilde eğitim durumu ve herhangi bir mazeret bildirmeden kendi isteği ile naklen tayin talebi  

için %10'unu geçmeyecek şekilde kontenianlar idarece belirlenir. Yüzdelik diliminde çıkan 
0,5 ve üstü küsuratlar yukanya tamamlarnr. Usul ve esaslarda belirtilen yüzdelik dilimin 0,5 
küsuratının altında kalması  durumunda en az 1 (bir) kişiye muvafakat verilmesi. 

Üniversitenin Görüşü 	: idari personel sayısı  ve üniversitenin ihtiyacı  göz önüne 

alındığında, Usul ve Esaslarda bu konuda herhangi bir değişiklik yapı lamayacağı  
değerlendirilmektedir. 

Madde 4 — 
Sendikanın Talebi 	: Üniversitemiz bünyesinde doktorasım bitirmiş  öğretim 

elemanlanna Yardımcı  Doçent kadro atamalannda öncelik verilmesi. 

Üniversitenin Görüşü 	: Üniversitemiz bünyesinde doktorasını  bitirmiş  öğretim 

elemanlanmn Yardımcı  Doçent kadrosuna atanmalan, mevcut kadro durumu, kurumun 
ihtiyaçları  ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izni ile ilgili kanun ve yönetmelikler 

doğrultusunda değerlendirilmektedir. 

Madde 5 — 
Sendikanın Talebi 	: Boyabat Iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi ve Boyabat Meslek 
Yüksekokulu personelinin taşıma sorunu için servis konulması. 

Üniversitenin Görüşü 	: Boyabat Iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi ve Boyabat Meslek 
Yüksekokulu personelinin taşıma sorunu 2018 yılında kadro durumuna göre şoför temin 

edildiğinde değerlendirilecelctir. 

Madde 6 — 
Sendikanın Talebi 	: ÖSYM görevlendirmelerinde idari personele kurye, taşıyıcı  ve 

diğer görevlerin verilmesi ve verilen görevlerin idari personel arasında eşit şekilde 

dağıtımının yapılması. 

Üniversitenin Görüşü: Konuya ilişkin talep ÖSYM İl Koordinatörlüğüne iletilecektir. 
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