
l.

:FC:S
$/\6LlK ve SOSYAL HIZMET EMEKqI|LERI SeNOilXaet

Isran s u l.-Al(sAFrAY gu e esl
I1IE T*ADE UNION OF fUBtIC TMPLOOYES }N HEflT ANO SOCIAL $Ef,hACEs

HASEKi cD. FASEKi CD, FIASFK| SULTA.}.I MAH OZKAYA i$FIANI NO:I 3/3 YUSUFPASA.I$,

TEL- {o2l21 586 08 45 {0212} 52e 97 74 6SMi 055,.1 965 31 19
E-moil: sesislonbul@gmoil.corn

istanbul Universitesi ve Sa$rk.ve Sosyal Hizmet imekgileri Sendikasr Aksaray
$ubesi 2014 Nisan ayr Kurum Idari Kurul toplantr giindemleri

istanbul Universitesi Sa[hk Kurumlannda uygulanan performansa dayah doner sermaye

da[rtrm yonetmelifin de cizellikli birim diye tabir edilen (yogun baktm, ameliyathane, acil
servis, diyahz vb.) yerlerde gahqan personele dzellikli birim farklarrmn odenmesi, difer
personelin performans iicretlerinin artrrlmast, 6n lisans sa[hk teknisyeni kadrosunda gahqan

personelin katsayrlarrm l,3 grkarrlmast,

KARAR: istanbul Universitesi Sa$rk Kurumlannda 2547 sayrh Kanun'un
SS.maddesi ve 'oYtiksekiilretim kurumlarrnda diiner sermaye gelirlerinden yaprlacak
ek iidemenin dafrtrlmasrnda uygulanacak usul ve esaslara iliqkin yiinetmelik"
hiiktimleri gerefince igin ve hizmetin iizellifi dikkate ahnarak yofun baktmo
dofumhane, yeni dofan, siit gocu[u, yanrk, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, iizel
bakrm gerektiren ruh sa!h!r, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri saflrk
hizmetlerinde gahqan personel igin yiikseltilmig tavan ek iideme katsayrsr
uygulanmaktadrr. Safhk teknisyeni kadrosunda gahqan personel igin kadro/giirev
unvan katsayrsmrn 1,3 olarak uygulanmasr hususunda uygun giiriigle Yiinetim
Kurulu'na bildirilmesine, kadro/giirev unvan katsayrsr cetvelinde yer alan katsayrlann
yiikseltilmesi talebinin YOK'na bildirilmesine karar verildi.

istanbul Universitesi personelinin kendisi ve birinci derece yakrnlarr igin saghk hizmeti
alrrken oncelikli yararlanmasr konusundaki genelgenin uygulanmasrnda aksakhklarrn
giderilmesi ve genelgenin goriiniir yerlere asrlmasr, personele uygulanan limit aqrmr, ozel
oda farkr ve CD parast almmastndan vazgegilmesi,

KARAR: istanbul Universitesi personelinin kendisi ve birinci derece yakrnlarr igin
sa$hk hizmeti ahrken iincelikli yararlanmasr konusundaki genelgenin uygulanmasrnda
aksakhklann giderilmesi ve genelgenin giirtiniir yerlere asrlmasrnarbazt kliniklerde tek
kiqilik iizel oda oldufu igin buralarda alternatif oda belirlemesi yaprlacak, CD
parasrnrn personelin kendisinden ahnmamaslna karar verildi.

3. Vardiyah gahqan sa[hk gahqanlarr igin iicretsiz servis hakkrndan yararlandrrtlmast.

KARAR: Universitemiz personelinin servis hizmetinden yararlanmasr igin Ulaqtrrma
Bakanhfrna hizmetin yaprlacafr z^mnn dilimleri ve giizergahlar ile ilgili izin yaztlart
yazrlmrq, Bakanhktan gelen cevap yazrsrn da 08:00-16:30 saatlerinde tagrma iqinin
yaprlmasrna izin verildifinden bunun drgrnda olan gahqma saatleri ilgili personele

servis hizmeti safl anamamaktadrr.
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KARAR: Odiil ytinetmeli[i giincele uyarlanmadrfr, biirokratik iqlemlerin uzun
siirmesinden kaynakh uygulamadan kaldrnldr

5. Scopy gekimi yaprlan (Beyin cerrahisi, tiroloji, ottopedi, gocuk cerrahisi, genel cenahi
ameliyathane) yerlerde ycinetmeli[e uygun ruhsatlandrnlmasr, gahqanlara dozimetre
verilmesi ve qua izninden yararlandrrrlmasr, fiili hizmet siirelerinin ridenmesi,

KARAR: Scopy gekimi yaprlan (Beyin cerrahisi, tiroloji, ortopedi, gocuk cerrahisi,
genel cerrahi ameliyathane) birimlerde 3153 sayrh yasaya uygun diizenleme
yaprlmasrna karar verildi.

Cerrahpaqa Trp Fakiiltesi kreqi 2011 yrhnda kapatrldr. Gegen si.ire iginde 96ziim iiretilmedi.
Haseki Kardiyoloji Ensittitisi ve Cerrahpaqa Trp Fakiiltesi igin 16 A[ustos 2013 tarihinde
yaynlanan Qahqma ve Sosyal Giivenlik Bakanhlrmn Gebe Veya Emziren
Kadrnlann Qahqtrrrlma $artlanyla Emzirme Odalarr Ve Qocuk Bakrm Yurtlanna Dair
Yonetmelifin uygulanmast,

KARAR: Safhk, Kiiltiir ve Spor Daire Baqkanhfr siiz konusu yerlerde ve iiniimiizdeki
diinemde Qapa Sevda Sabancr kreqinin de yenden yaprlmasr stirecinde gegitli
alternatifler iizerine qahgma yapmasrna karar verildi.

AUZEF ve Anadolu Universitesi Agrk Ofretim Fakiiltesi smav gdrevlendirmelerinde eqitlik
ve hakkaniyet gergevesinde g<irevlendirme yaptlmast,

KARAR: AUZEF giirevlendirmeleri tiim personel igin rotasyon qeklinde yaprlmakta,
iiniimiizdeki diinemde giirev sayrsr daha da artrrrlacak bunun yanrnda hig giirev
almamrq personel varsa iincelik verilmesine karar verildi.

Bilgisayar iqletmeni ve Veri Giriq Kontrol igletmeni kadrolanmn verilmesinde sciylenen
kriterlere uyulmayarak idareler personeller arasmda aynm yapmaktadrr. idarelerin
uyanlmasr, mafdur edilen personellere kadrolarrrun verilmesi,

KARAR: Bilgisayar iqletmeni ve Veri Girig Kontrol igletmeni kadrolarrnrn
verilmesinde krdem yrhna, iifrenim durumu, bilgisayar kullanrp kullanmadrfrna ve
disiplin cezasl ahp almadrfrna giire verilmesine karar verildi.

Naklen ve agrktan atanan memurlarrn iqe girmeden cince gahgtrklan siirelerin ozli.ik ve mali
haklarrnda de[erlendirilmesi,

KARAR: Naklen ve agrktan atanan memurlann ige girmeden iince gahqtrklan siirelerin
iizltik ve mali haklarrnda de[erlendirilmesi mevzuata uygun qekilde yaprlmasrna karar
verildi.

10. Personele ydnelik yafl zamanh ofrencilerden yararlanarak iicretsiz ingilizce kursu agrlmasr,

KARAR: Personele yiinelik iicretsiz ingilizce kursu igin hizmet igi efitim kapsamrnda
deferlendirmeye ahnmasrna karar verildi.
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. Ameliyathane hemqireleri 2013 yrh yrlhk
hemqire agr$r daha da art1n. Ameliyathane

izinlerinin 10 gtiniinii kullanabildiler. Bu yrl
hemgirelerinin yasal izinlerinin kullanmasr iqin

dtizenleme yaptlmasr,



KARAR: Ameliyathane hemqirelerinin yasal izinlerinin kullanmasr igin diizenleme
yaprlmasma karar verildi.

12. Ameliyathanelerde Hemqire ve personel eksikligi nedeniyle masalarda tek hemgire
gcirevlendirilmekte, vaka bitene kadar masa da gakrh kalmakta, ayrrca sirkiile hemqirenin
olmayrqrndan dolayr onun yapmast gerekenleri de scrub hemgire yapmaktadrr. Birikmiq
izinlerr kullanamamaktadrrlar. Biitiin bu olumsuzluklarrn g<iziimii igin diizenleme yaprlmasr,

KARAR: Yeni agrlacak hemqire ahmrnda iqe ybrleqtirilen hemqirelerin bir krsmrnrn
ameliyathanelere verilerek sorunun giiztimiiniin sa$anmaslna karar verildi.

13. DETAM'da verilen hizmet karqrhfrnda oluqturulan ddner sermayeden gahqanlara da pay
verilmesi,

KARAR: DETAM'da verilen hizmet karqrhfirnda elde edilen gelirden personele
iidenecek iicretin 375 sayrh Kanun Hiikmiinde Kararname ekinde yer alan katsayrlara
giire belirlenen iicretten daha diiqiik olmasr nedeniyle mevcut uygulamanrn devam
ettirilmesine karar verildi.

14.6331 sayrh Iq Sa[hgr Ve Giivenli$i Yasasrna gdre oluqturulmasr gereken ig salhgr ve
giivenli[i kurullanrun olugturulmasr,

KARAR: 6331 sayrh i9 Safhfr Ve Giivenlifi Yasasrna giire kurul Rektiirliik diizeyinde
oluqturulmasr igin gahqma baqlatrlmasrna karar verildi.

15. Kurumlar yazrymalarda makul siirede ya da hig cevap vermemekte, kurumlarm uyanlmasr,

KARAR: Kurumlar yazrqmalarda makul siirede cevap verilmesine iizen giisterecek.

16. Vardiyada gahqan personelin yemek servisi safhksrz ve ozensiz olmaktadrr. (Yemeklerin
erken da[rtrlmasr sebebiyle so[uk ve tatsrz olmasr vb.)

KARAR: Vardiyada gahgan personel igin verilen yemek servisinin saflrkh koqullarda
verilmesi iqin sorumlu firmanrn uyarrlmasrna karar verildi.

17. Asistan doktorlar gerefinden fazla ndbet tutmaktadrrlar. Ayrrca nobet sonrasl izin
kullanamamakta olup bu sebeple yeterince dinlememektedirler. Asistan Doktor saylsmm
artrrlmasr igin kadro talep edilmesi,

KARAR: Asistan Doktor sayrsrnrn arttrrlmasr igin kadro talep edilmesine karar verildi.

18. Haseki Kardiyoloji Enstitiisiinde radyasyon gahqanlarrrun oldufu birimler Radyasyon
Gtivenlifi Kanuna uygun qekilde gahgttrrlmamaktadrrlar. (Rontgen ve Kateter

Laboratuarlannda eleman eksiklifi sebebiyle fazla n<ibet tutulmasr ve sa$hksrz ortarnda
gahqtrrrlmalan vb.)

KARAR: Personel
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19. Cenahpaqa Trp Fakiiltesi Hastanesinde sendika temsilci odasmm verilmesi,

KARAR: Cerrahpaqa Trp Fakiiltesi Hastanesinde sendika temsilci odasrnrn verilmesine
karar verildi.

Z}.Hizmet igi efitim programlarmm oluqturulmasmda kamu personeli uygulama teblifi ( 26
Kasrm 2008 resmi gazete27066) 4. maddesinin uygulanmasr

KARAR: Hizmet igi e[itim programlarrnrn oluqturulmasrnda yetkili sendika ile iqbirlifi
yaprlmasrna karar verildi.

2I . Mazeret izinlerinin tiim gah ganlara obj ektif uygulanmasr

KARAR: Mazeret izinlerinin tiim gahqanlara objektif uygulanmasrna karar verildi.

22.657 DMK 102. Maddesinde "Zorunlu hallerde bu si.irelere gidiq ve d<iniiq igin en gok ikiqer
gtin eklenebilir" ibaresinde yrlhk izinlerde bir defaya mahsus 2 g;jn yol izni kullandrrlmasr

KARAR: idarenin takdir hakkr oldufu iqin verilmemesine karar verildi.

23. istanbul Universitesi sa[hk kurumlarrnda bulunan patoloji gahqanlarrmn meslek hastahklarr
gergevesinde altrqar ayhk dilimler de alrr metaller (formaldehit, ksilen vb.) yoniinden kan
tahlillerin yaprlamasr,

KARAR: Patoloji gahqanlarrna yrlda iki kez kan tahlilleri ve meslek hastahklarr
yiiniinden muayenelerinin yaprlmaslna karar verildi.

24.Icap n<ibetlerine geliq gidiqlerde personele arag sa$lanmasr ya da taksi i.icretlerinin <idenmesi,
657 DMK Ek 33. Maddesinde diizenlenen icap nobet iicretlerinin odenmesi,

KARAR: icap niibetlerine geliq gidiglerde personele arag sa$anmasr ya da taksi
iicretlerinin iidenmesi,657 DMK Ek 33. Maddesinde diizenlenen icap niibet iicretlerinin
iidenmesine karar verildi.

25. istanbul Universitesi Sa$hk Kurumlanmn depreme dayanrkhhk testlerinin yaprlmasr,
gahqanlar ve hastalar igin tehlike olugturan binalann boqaltrlmasr igin gahgma baqlatrlmasr,

KARAR: istanbul tJniversitesi Saflrk Kurumlarrnrn depreme dayanrkhhk testlerinin
yaprlmasro gahqanlar ve hastalar igin tehlike oluqturan binalann bogaltrlmasr iqin
gahqma baqlatrlmasr,

26. Sendikamtzrn istanbul Universitesi Saghk Kurumlannda gahqan personeli igin yapacafr
piknik ve dofa gezileri igin Kurum araglanrun tahsis edilmesini,

KARAR: istanbul Universitesi Sa$rk Kurumlarrnda gahqan personelin yapacafr
piknik ve dofa gezileri igin yazrh talepte bulunulmasr durumunda uygun araglarrn
tahsis edilmesine karar verildi.

Wry



Prof.Dr.Mahmut AK
Rektor Yardrmcrsr

if KARAN
iiltesi Baghekimi

Genel Sekreter Sendikasr $ube

Turan KARABAG Tiirkan AYDUGUMU$
Ses Serdikasilf emsilci si


