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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile Eğitim kolunda yetkili sendika olan Eğitim Bir-Sen Kocaeli
2 nolu Şube arasında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanrınunun 22. maddesi
uyarınca 0711012021günü saat l1:0O:@'da toplanılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

|- 0910412021 tarihinde
değerlendiriImiştir.

gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulu Karaıları

2- Kocaeli Üniversitesinde yetkili olan sendikaya Lojman Komisyon üyeliği sağlanması
konusunda çalışma yapılmasına kaıar verilmiştir.

3- 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmelerde personelin talebinin
değerlendirilmesinin sağlanması konusu görüşülmüştür.

4- Kocaeli Üniversitesi Umu$epe Kampüsü'nde yer alan Üniversitemiz Personelinin
çocukları için oluşturu|muş Kreşin kapasitesinin artırılmasının sağlanması ve
Üniversitemizin diğer kampüslerinde Kreş açılmasınrn sağlanması konusu
görüşülmüş olup, pandemi koşullan nedeniyle kreşe kabul şartlartna ay sınırlaması
konularak, mağduriyetlerin giderilmeye yönelik çalışmalar yapıldığı ve ek bina
yapılması konusunda sivil toplum kuruluşlanyla görüşmeIer yapıldığı bildirilmiştir.

5- Engelli personellerin çalışma alanlannın uygun şekilde düzenlenmesi için Koceli
Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi ile çalıştay yapılarak gerekli çalışma|ann
yapılmasına karar verilmişlir.

6- Dr.Ögr.Üyesi, Doçent ve Profesör kadrosu bekleyen öğıetim üyelerinin kadro
taleplerinin YÖK'ten talep edilmesinin sağlanması görüşülmüş olup, mevcut
uygulamanrn devam etmesine karar verilmiştir.

7- 20ll/2 sayılı İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi konulu
Başbakanlık Genelgesi dikkate alınarak önleyici tedbirleri içeren yönerge
hazırlanması ve Mobing Birimi'nin oluşturulması konusunda çalışma yapılmasına
karar verilmiştir.

8- İdari personele nakil işlemlerinde muvafakat verilmesi noktasında belirli kiterler
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 çalışma yapılmasına karar

verilmiştir.

9- Üniversitemiz Merkez Umuttepe Yerleşkesinin yeri ve konumu dikkate ahnarak

daha önce uygulanan ve personel servis giderlerinin düşürülmesi amacıyla kaldırılan

Umuttepe ile İzmit ,Anıtpark arasındaki ring servislerinin sabah bir ( l ) ve öğleden

sonra bir (1) olmak üzere günlük iki (2) sefer gidiş-dönüş olmak üzere ring servisi

konulmasının sağlanması görüşülmüş olup, mevcut bütçe imkanları doğrultusunda
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işlem yapılabil bildirilmiştir.
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10- Kurum içi yer değişikliği talebi bulunan personelin dilekçelerine makul süre içinde
cevap verilmesine yönelik çalışma yapılmasına karar veıilmiştir.

1l- Umuttepe Yerleşkesi dışında kalan yerleşkelerde yaz döneminde personel yemeği
verilmesi talep edilmiş olup, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile görüşülerek,

ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince bu hizmetin mümkün olmadığı bildirilmiştir.

12- Online Eğitim sürecinde akademik personelin materyal desteğinin arttırrlmasına
yönelik çalışma yapılmasına karar veri[miştir.

13- MYO'da görev yapan akademik personelin ÖSYN,1 l sınavlarında görev alma
taleplerinin gerekli birimlere aktarılmasına karar veıilmiştir.

KURUM TEMSİLCİLERi SENDİKA T iı,Bni

,rü,
Prof. Dr. Erctiment ÇiFTÇİ

Rektör yardımcısı
Kurum Idari Kurul Başkanı

Prof. Dr. Y BAYRAKTUTAN
Kurum İdari Kurul Üyesi

aruk ERDEN
İdari Kurul Üyesi
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Dr.Ögr.Üyesi Mehrnet Emin YARDIMCI

Doç. YyAZ
Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı

Kurul Başkan Vekili

Eğitim Bir-Sen Şube Başkan Yrd

Ay AN YILMAN
Eğitim Bir-Sen Şube Başkan Yrd.
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