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Mevcut sorunlar
Madde 1. Mevcut yemekhanelerdeki yemekhane hizmetlerinin ve yemek kalitesini iyileştirmesini,

Madde

ŞIJBE ARASINDA YAPILAN

Periyodik olarak gerçekleştirilen yekı]( kararları gereğince bir isimin yetkili sendikayı temsilen katılmasının sağlanması,
2.

mekhane ve kantin denetlemelerine

Çözüm için verilmiş kararlar

Şiköyetlerin minimum seviyeye indirilmesi
için gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir.
Sendikanın belirleyeceği bir kişi denetimlere katılımı sağlanacaktrr.

Madde 3 Kütüphane personelinin gece ve Devlet Memurları kanunu sadece öğle yehafta sonu mesaisi için kumanya ihtiyacı de- meği desteği verebilmektedir. Bu nedenle
vam etmektedir. Durumun değerlendirebilerek akşam mesaiye kalan personel için teknik

personelin mağduriyetinin giderilmesi için çahşmalar başlatılması,

lladde

bir çözüm getirilememektedir.

4.

a) Başbakanlığın 2003/17 sayılı genelgesi gereğince yetkili sendika için pano tahsisinin ya-

pılmasını, diğer sendikaların da dulurularını
yapabilecekleri alrıca bir panonun tahsis edil-

Yetkili sendika ve diğer sendikalarında du1urularını asabileceği, en iyi bölgenin yemekhane girişi olduğuna karar verilmiştir.
Bu amaçla Yemekhanedeki pano kullanıl-

mesini,

masına kaıar verilmiştir.

b) Ay. ıca, yetkili sendikaya mahsus olmak
üzere universitenin merkezi konumunda kul_
lanılmak üzere bir oda tahsisinin yapılmasını
(Bu hukuki bir gereklilik olmasına rağmen, he-

Eski İşletme binasında ocak ayı içerisinde
bir oda tahsisi yapılmasına karar verilmiştir.

nüz tahsis gerçekleşmemiştir).

c) Üniversitemiz internet sayfasında, yetkili KİK Kararları yayınlanması için GTÜ web
sendikanın faaliyetlerinin, duyıırularının ve alanında bölüm awılacak.
kurum İdare kurulu'nun kararlarının ihtiva
edileceği bir bölümün ayrılmasını,

Madde S.Tren yolunun alt krsmı için yemek-

hane yapılması

Halihazırda Ocak ayı itibariyle Tren yolı.ı
altında öğrencilcr öncelikli olarak bir ycmekhane devrcye alınacak olup, imkanlar
dahilinde kuııım personellerinin de nasıl bir
şckilde yararlanabileceği değerlendiriIecek-

tir.

Madde 6. Kuıumsal aidiyet sağlanması içiıı Daha önce de kurumumuzda geleneksel
sosyal etkinliklerin artırılması koro vb kurul- olarak beızer etkinlikler gerçekleştiri[miş
ması, personel kaynaşması için gezilerin teşvik

edilrnesi

olup, yeni dönemde de kurumsal anlamda
yeni bir oluşum ve faaliyetlere girişilmesi
konusunda çalışmalar yapılacaktır.

Madde 7. Özel bir fırma taıafindan işletimi Firma ile yapılmış sözleşmeler konusunda
gerçekleştirilen Kapalı Yüzme Havuzu ve kurumun yaptırımlar ancak yeni sözleşme
neli için uygun hale getiriImesi

zamanrnda değerlendirilmeye alınabilecektir. yönetimin tarafindan defaten firma ile

Madde 8. SKS binası içinde bulunan fıtness

Ocak ayı içerisinde aktif hale getirilnıesi

Madde 9. Kantinlerde bulunan masa ve sandalye sayısının nitelikli artrımının sağlanması
Madde l0.Kurum içinde hem personelin hem
de öğrencilerin yararlanabileceği kurumsal bir

SKS'den bünyesinde bulunan kantinler konusunda ek çalışma yapılması istenecektir.
Bu konuda daha önce çalışma yapıldığı,
öğenci ve personel sayısının yetersiz olması nedeniyle fırmaların çok sıcak bakmadığı konusu beyan edilmiştir.

Spor tesislerinin üye ücretlerinin kurum perso-

bu konuların görüşmüş olduğu ve yapılan
şikiyetleri değerlendirmeye alınması istenmiştir.

salonunun yeniden aktif hale getirilmesi

market

zinciıinin gelmes i

planlanmaktadır.
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