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(l8.10.2019)

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile Eğitim kolunda yetkili sendika olan Eğitim Bir-Sen
Kocaeli 2 nolu Şube arasında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22.

maddesi uyarınca 18.10.2019 giinü saat l0:@'da toplanılmış ve aşağıdaki kararlar almmıştrr.

l- 09.04.20l9 tarihinde gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulu Kararlan değerlendirildi

2- Kocaeli Üniversitesinde yetkili olan sendikaya Lojman Komisyon üyeliği
sağlanması konusu görüşülmüştür.

3- Görevde Yükselme Sınavlarının yapılmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

4- 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmelerde personelin talebinin dikkate
alınması konusu görüşülmüştür.

5- İdari personelin hakkettikleri uygun dereceli kadrolara atamalarının yapılması
konusu görüşülmüştiir.

6- ÖsyM sınavları ile Anadolu. İstanbul ve Atatürk Ü niversitelerince düzenlenen
Açıköğretim sınavlarında idari personele gözetmenlik görevinde hakkaniyet
gözetilerek sınav görevi verilmesi talebi uygun bulunmuştur.

7- Üniversitemiz personeline değişen kanun ve yönetmelikler dikkate alınarak
verilmekle olan eğitİmlerİn, güncel mevzuata uygun olarak verilmeye devam
edilmesine karar verilmiştir.

8- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Üniversitemizde görev yapan kadın çalışanların
idari izinli sayılması konusu görüşülmüştür.

9- Kocaeli Üniversitesi bünyesinde yetkili sendika için Sendika Temsilci Odası tahsis
edilmesi konusu görüşülmüştür.

10- Üniversitemiz Rektörlüğü taıafindan gerçekleştirilen tüm tören, anma gibi etkinlik
ve programlara yetkili sendika adına davet gönderilmesine karar verilmiştir.

1l-Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki Enstitü işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için
fakültelerde ayrı bir sekreterlik oluşturularak işlemlerin yürütülmesi konusu
görüşülmüştür.

l2- Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde yer alan Üniversitemiz Personelinin
çocuklan için oluşturulmuş Kreşin kapasitesinin artırılmasının sağlanması ve
Üniversitemizin diğer kampüslerinde de Kreş açılması konusu görüşülmüş olup,
çalışmalar yapılmakta olduğu belirtilmiştir.

13- Engelli personellerin çalışma alanlarının uygun şekilde düzenlenmesinin
sağlanması konusu görüşülmüştür.

14- Dr.Ögr.Üyesi, Doçent ve Profesör kadrosu bekleyen öğetim üyelerinin kadro

taleplerinin YÖK'ten talep edilmesine karar verilmiştir.
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15- İdari personelin kadrosunda çalıştırılması, görev tanımlarının belirlenmesi, idari
personele görev tanımları dışında görevlendirme yapılmaması ve iş etiği hakkında
kurum içinde hizmet içi eğitim düzenlenmesi hususlarında çalışma yapılmasına
karar verilmiştir.

l6- İkinci Öğretim yapan birimlerde faz|a çalışma ücreti ödemesi hususunda
Yönetmelik, Usul ve Esaslara uygun ödemenin yapılması konusu görüşülmüştiir.

17- II. Ögretim öğrencilerine hizmet için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı'nda görev yapan personelin mesai saatleri dışında çalışmalarının
devam etmesi sebebiyle fazla çalışma ücreti ödenmesinin sağlanması konusu
görüşülmüştür.

18- Kadrolu Koruma ve Güvenlik personelinin sağlık problemleri ve diğer nedenlerle
ofis memurluğuna geçişlerinin yapılmasının sağlanması görüşülmüş olup, sağlık
raporu olanlar için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtilmiştir.

19- Kocaeli Üniversitesi Personeli ile KYK yurtlarında görevli lojmanda kalan veya

çalışan personelin çocuklannın da yararlanabileceği Umuttepe Yerleşkesinde
Anaokulu ve İlkokul açılmasınrn sağlanması konusunda çalışmalar yapıldığı
belirtilmiştir.

20- Kampüs içerisinde yer alan servis duraklannın kapalı durak dönüşümlerinin
yapılmasının sağlanması konusu görüşülmüştür.

2l- Yıllık izinlerde yol izni verilmesi konusunda düzenleme yapılmasının sağlanması
konusu görüşülmüştiir.

22-201l12 sayılı Işyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Onlenmesi
Başbakanlık Genelgesi dikkate alınarak önleyici tedbirleri içeren
hazırlanması ve Mobing Birimi'nin oluşturulması konusu görüşülmüştür.

konulu
yönerge

23- 2547 sayılı Kanunda Fakültelerde şube müdürlüğü kadroları ile Üniversitelerde
İdari uzman kadrolarının ihdas edilmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan öğretmen kadrolarının
artlırılması konusunda çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

24- Üniversitemiz idari personeli için yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenler için
kontenjan ayrılması, kontenjanların a(tırılarak gerekli imkanların sağlanması

konusu görüşülmüş olup, gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtilmiştir.

25- Idari personele nakil işlemlerinde muvafakat verilmesi noktasında belirli kriterler
getirilmesinin uygun olacağı ve çalışma yılı, ailevi nedenleri, eş durumu, eğitim
durumu, unvan değişikliği imkanı olan personele naklen tayin işlemlerinde
kolaylık sağlanması ve yönerge oluşturulması konusunda çahşma yapılmasına
karar verilmiştir.
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26- Üniversitemiz personellerine 657 Sayılı Devlet Memurlan Kanunun l22.
maddesi gereği ödül sisteminin uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmasına

karar verilmiştir.

27- Yetkili sendika için Üniversitemiz web sayfasında link adresinin oluşturulması
konusunun Reklörlük Makamına sunulmasına karar verilmiştir.

28-Kurum çalışanları için gezi, piknik, kahvaltı, yemek, yarışmalar vb.sosyal
aktiviteler düzenlenmesi konusu görüşülmüştür.

KURUM TEMSiLCiLERi sENDiKA TEMSiLCİLERi
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