
|- l611012018 tarihinde gerçekleştirilen Kurum İdari Kurulu Kararları değerlendirildi

2- İdari personele sıra tahsis usulüne göre lojman tahsis edilmesi konusunda çalışma
yapılmasına karar veri[miştir.

3- Görevde Yüselme Sınavlarının yapılmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

4- 13lb-4 maddesi uyannca yapılan görevlendirmelerde personelin talebinin dikkate
alınması konusu görüşülmüştür.

5- İdari personelin hakkettikleri uygun dereceli kadrolara atamalannln yapılması
konusu görüşülmüştür.

6- osyM sınavları ile Anadolu, istanbul ve Atatürk Üniversitelerince düzenlenen
Açıköğretim sınavlarında idari personele gözetmenlik görevinde hakkaniyet
gözetilerek sınav görevi verilmesi talebi uygun bulunmuştur.

7- Üniversitemiz personeline değişen kanun ve yönetrnelikler dikkate alınarak güncel
mevzuata uygun gerekli eğitimlerin verilmesi ve Üniversitenin diizenlediği
yab.ancı dil kurslarına personellere belirli oranlarda indirim yapılmas,"u k;;;
verilmiştir.

8- 8 Mart Diinya KadınJar Giinü'nde Üniversitemizde görev yapan kadın çalışanlarınidari izinli sayılması konusunun Rektörlük v'ut*,nu sunulmasına kararverilmiştir.

9- Kocaeli Üniversitesi bünyesinde yer alan kampüslerde (Anıtpark-Arslanbev-Hereke-Ku,lar) yetki,i se;dika "ı"iJ §"liil"'iin,,.''.' odası tahsis edilmesikonusu görüşüImüştiir.

'"Y"T.H:.fflİ"ffillİrİ tarafindan gerçekleştiriıen tüm tören, anma gibi etkinıik
H,ı[i;ii;k;i;;J;ilrTl[':H:il1.1il:li"Ji:T],.;k;";,',"d""';il'T:

ll-Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki Enstiıü işlerinin saifakültelerde ayrı bir sekgönışüımüştür. "t,ıit oıu|u,i,*"t']u, İlT'ffHİ:l,T:",;j;
l2- kocaeli Üniversitesi umuı

çocuklaıı kl; ;;;;l;:.:pe Kampüsü'nde yer alan L

,y.T,,,;:T:T;;;11.",Jd,,.§,ffi Ptİıhxdjİ}İ.ffi :;İ
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NOLU ŞUBE ARASINDAKİ KURUM inı,nİ «uRuı, TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
(09.04.2019)

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

maddesi uyarınca 0g.04.2O|g günü saat 09:@'da toplanılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.



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

14- Dr.Ögr.Üyesi, Doçent ve Profesör kadrosu bekleyen öğretim üyelerinin kadro
taleplerinin YÖK'ten talep edilmesine karar verilmiştir.

|5-2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesine istinaden görev yapan aıaştırma
görevlilerinin istenilen kriterleri sağlamak koşulu ile ilgili kadrolara geçişlerinin
sağlanması görüşülmüş olup. Dr. Ögreıim Üyeliğine atamalar için Yo20 kotasının
uygulamaya koyulması konusunda çalışmalann yapıldığı belirtilmiştir.

16- İdari personelin kadrosunda çalıştınlması, 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.

l7-İkinci Ögretim yapan birimlerde fazla çalışma ücreti ödemesi hususunda
Yönetmelik, Usul ve Esaslara uygun ödemenin yapılması konusu görüşülmüştür.

18- II. Öğretim 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
görüşülmüştiir.

19- 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.

20- Kocaeli Üniversitesi Personeli ile KYK yurtlannda görevli lojmanda kalan veya

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

2l- Kampüs içerisinde yer alan servis duraklarının kapah durak dönüşümlerinin
yapılmasının sağlanması konusu görüşülmüştür.

22- Yıllık izinlerde yol izni verilmesi konusunda düzenleme yapılmasının sağlanması
konusu görüşülmüştür.

23-201l 12 sayılı Işyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi
Başbakanlık Genelgesi dikkate alınarak önleyici tedbirleri içeren
hazırlanması ve Mobing Birimi'nin oluşturulması konusu görüşülmüştür.

konulu
yönerge

24-Dr. Öğretim üyesi atamalarında belirlenen Dil puanı barajının yüksek Öğretim
kurulu'nun kriterlerinin uygulanmasının sağlanması ya da Dil puanı baraiının
kademeli olarak artınlması konusu görüşülmüştür.

25- Fakültelerde şube müdürlüğü, sağlık kültür ve spor Daire Başkanlığı bünyesinde
yer alan öğretmen kadrosunun geliştirilerek artırılması, eğitim durumları dikkate
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alınarak bütün branşlarda sürekli uzman bulundurulması için birimlere uzman
kadrolarınm tahsisi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.

26- Üniversitemiz idari personeli için yüksek lisans ve doktora yapmak isteyenler için
kontenjan ayrılması görüşülmüş olup, kontenjanların arttırılarak gerekli imkanların
sağlanması konusunda çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.

27 -|dari personele 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 konusu görüşülmüştür.

29- Yerleşkelerimizdeki hal.vanlar için beslenme ve yaşıım alanları planlanarak
insanlann ve hayvanlann yaşam kalitelerini artırıcı önlemler alrnmasr ve
bannaklar yapılması konusu görüşülmüştür.

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

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

KURUM TEMSİLCİLERİ SENDiKA TEMsiLC ERİ
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28- Üniversitemiz personellerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 122.

maddesi gereği ödül sisteminin uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmasına
karar verilmiştir.
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