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Üyelerimizden,  üniversiteniz  fen  fakültesinde,  fakülte  yönetiminin  artan  baskıcı
uygulamaları  sonucunda  iş  barışının  bozulduğuna  dair  yakınmalar  gelmektedir.
Geçtiğimiz altı ay boyunca haksız yere ve hukuksuz bir biçimde açılan soruşturmalar,
çalışanlara  görev  ve  yetkileri  dâhilinde  olmayan  işlerin  dayatılması,  bölüm
başkanlarının  ve  fakülte  yönetim kurulu  üyelerinin  hukuksuz  bir  biçimde görevden
alınması  gibi  yasalarla  ve  kurum  kültürü  ile  bağdaşmayan  gelişmelerin  yaşandığı
bilgimiz  dâhilindedir.  Fakültede,  akademik  ve  idari  çalışanlar  angaryaya  maruz
bırakılmaktadır.  

Haksız  yere  açılan  soruşturmalar,  fakülte  yönetimince  çeşitli  disiplin  cezaları  ile
sonuçlandırılmaktadır.  İlgili  cezalara  yapılan  itirazların  fakülte  bünyesindeki  disiplin
kurulu tarafından kabul edilmesi,  ilgili  cezaların ve soruşturmaların yersiz olduğunu
gösterir niteliktedir.  

Pamdemi  nedeniyle  içinden  geçtiğimiz  bu  zor  dönemde,  üyelerimizle  yaptığımız
görüşmelerden tüm çalışanların,  öğretim faaliyetlerinin sürmesi ve bilimsel üretimin
devam etmesi  adına ellerinden gelen  çabayı  gösterdiğini  gözlemlemekteyiz.  Ancak
fakülte yönetiminin,  yasalar  ve kurum kültürü ile  bağdaşmayan bu uygulamaları  iş
barışını bozmaya devam etmektedir. Durum ile ilgili hali hazırda bazı hukuki süreçlerin
başlatıldığı  ve  başkalarının  da  başlatılma  aşamasında  olduğu  bilgimiz  dahilindedir.
Üzülerek  görmekteyiz  ki,  fakülte  yönetiminin  iş  barışını  bozan  uygulamaları  gün
geçtikçe sistematik hale gelmektedir. 

Fakültede iş barışının yeniden tesisi  sendikamızın talebidir. Her zaman çözümün bir
parçası  olmak için çalışan sendikamız bu yönde inisiyatif  almaya hazırdır.   Gelinen
noktada, bünyesindeki çalışanların taleplerini görmezden gelen fakülte yönetimi, bizce
bu sorunlara çözüm üretip iş barışını yeniden tesis etmek yönünde hareket etmekten
uzaktır. Bu da üniversite üst yönetiminin konu ile ilgili  çözüm üretmesi  gerekliliğini
gündeme  getirmektedir.  Fen  fakültesinde  yaşanan  süreç  sendikamız  mobbing
komisyonu  ve  hukuk  büromuz  tarafından  takip  edilmekte,  sorunların  raporlaması
süreci  sürmektedir.   Başlatılan  hukuki  süreçlerin  sayısı  artmadan üst yönetimin bu
soruna dair çözüm üretmesi için gereğini arz ve talep ederiz. 
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