6-01-2020
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLE
TÜRK EĞİTİM-SEN KOCAELİ 2 NOLU ŞUBE ARASINDA YAPILAN
2020/l.DÖNEM KURUM İDARİ KURULU SONUÇ RAPORU
Madde
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Teklif
Kantinlerde bulunan masa ve sandalye
sayısının nitelikli artırımının sağlanması
Kantin fiyatlarının düzenlenmesi, Kantine
kampus içinde barınan hayvanların (kedi,
köpek) alınmaması. Dolayısıyla bu
hayvanları kontrollü bir şekilde
binalardan uzak tutulması.
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SKS binası içinde bulunan fıtness
salonunun yeniden aktif hale getirilerek
(ücret alınmadan) kurum personelini spor
yapmaya teşvik edilerek açılması. Aynca,
kurumun sahip olduğu sportif imkanların
ve altyapısının kurum personeli için
kullanılabilir hale getirilmesi. Bunun için
personele özel indirim uygulanması
(makul bir ücret karşılığı) için girişimde
bulunulması.
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Üniversitemiz öğrencileri, personeli ve
misafirlerinin kullanımı için büfe veya
market açılması konusunda gereken
girişimlerin yapılması.
Mesai Takip Sistemi Kurum çalışanlarında
psikolojik baskı duygusal saldın
(mobbing) olarak algılanmakta bu durum
kurum aidiyet duygusuna çalışma barışına
ve huzuruna zarar vermektedir. Bu tür
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uygulamaların çalışanın aleyhine
kullanılabilecek detaylardan arındırılması
ve işini yapmak gayretindeki çalışanların
psikolojik olarak mağdur edilmesinin
önüne geçilmesi.
2547 sayılı kanunun 13 b-4 maddesine
dayanarak yapılan görevlendirmelerin
kişilerin rızası alınmadan zorunluluk
olmadığı sürece yapılmaması.
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Ödenek yetersizliği nedeniyle iptal
edilmesi gündemde olan servislerin
yeniden aktif hale getirilmesi
12.04.2014 Tarih ve 28970 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Yüksek Öğretim Üst
Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlan
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği

Yönetmeliği'nin ilgili

maddelerinin uygulanması konusunda
hassasiyet gösterilmesi. Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği'nde
yükseltmelerin mutlaka sınav ile
yapılması, hülle yoluyla atamaların

I

Sonuç
Üniversitemizde kullanılmayan piknik
masalarından 10 tanesi Yabancı Diller
Bölümündeki Kantin alanına çekilmesi ile
ilgili sorun çözümlene bilinir. Ayrıca fiyatlar
konusunda firma ile görüşülerek indirim
konusunda çalışma başlatılacaktır.
Üniversitemizde hizmet vermekte olan Kapalı
Yüzme Havuzu ve Fitness salonu ihalesi
18.09.2020 yılında bitecektir. Anılan tarih
itibariyle Başkanlığımızca Fitness
malzemeleri alınarak tekrar SKS Binası
altında Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin
Tebliğ uyarınca hizmet tarafımızca
verilecektir. Ayrıca diğer sportif tesislerinde
fiyatlandırması ilgili tebliğe göre en alt
limitten uygulanmaktadır.
Büfe için Başkanlığımızca ihale çalışması
başlatılmış olup süreç devam etmektedir.

Çalışanlarımızın iş disiplinin sağlanması
adına uygulanan prosedür olup mobbing
amacı taşımamaktadır. Konuyla ilgili bir
mağduriyet veya cezalandırma söz konusu
değildir.

İdare gerekli ve lüzumlu gördüğü yerlere
kanunun verdiği
kullanmaktadır.

takdir

hakkım

Ankara ile görüşmeler yapılıp ek bütçe talep
edilecektir.
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile
Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliğinin 12.maddesi uyarınca
Üniversitemiz tarafından 2020 yılı için
Yükseköğretim Kumlu Başkanlığına
yaptırılacak olan Görevde Yükselme Sınavı
ile ilgili kadrolar ve ilan şartları 24.02.2020
tarihinde gönderilmiş olup adı geçen

