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46gg Sayrl Kamu Giirevlileri Sendikalarr ve Toplu Siizleqme Kanunu ile 09.11.2011

tarihli Resmi Gazetede yayrnlanan Kurum idari Kurulla', yiiksek idari Kurul, Kamu

iqveren Kurulu ve Uzlaitrrma Ku.rulunun Teqkili ile Qa1'ma Usul ve Esasla'na iliqkin

yiinetmelik uya.rrca; istanbul Universitesi Rektdrlii$i ve Sa!1k ve Sosyal Hizmet

Emekgileri Sendikasr Aksaray $ubesi yiinetim kurulu iiyelerinden olu'an Kurum idari

Kurulu 2015n Donem Toptantrsr 2y0il20l5 tarihinde saat 11:00'de Rektiir Yardrmcrst

prof.Dr.Halis y";; nils0z'iin katrhmr ile gergekleqtirildi. Aqafrdaki konular

giiriiqiilerek karara baflandr.

l. istanbul Universitesi Sa[hk Kurumlannda uygulanan perform*'uduyul' d6ner selTnaye.-

da[rtrm y<inetmffin ie"dzellikli birim diye tabir edilen (yo[un baktm, ameliyathanq acil

servis, diyaliz vb.iyerlerde gahgan p"rron.l. <izellikli birim farklartmn tidenmesi, di[er

personeli., performans iicretierinin artrnlmasr, on lisans safhk teknisyeni kadrosunda qahqan

personelin katsayrlannr 1,3 grkanlmast'

istanbul tiniversitesi yiinetim Kurulu karan ile Kalite verimlilik Katsaytsrnda riskli

birim gahqanlan igin daha yiiksek bir katsayr tanrmlamaslnrn uygulamaya ahnmast

hususunda Uiigilendirme yaprldr. Sa!1k Teknisyeni kadrosu iqin katsaytnrn 1'3

gtkarilmasrna karar verildi'

2. istanbul Universitesi personelinin kendisi ve birinci derece yakrnlan igin sa[hk hizmeti

alrrken <incelikli y*url*Inust konusundaki genelgenin uygulanmasrnda aksakhklarrn

giderilmesi ve genelgenin gori.intir yerlere uslrnu.t. personele uygulanan limit aqrmr, <izel oda

farkr ahnmastndan vazgegilmesi'

istanbul tiniversitesi personelinin kendisi ve birinci derece yakrnlarr igin sa[hk hizmeti

alrrken iincelikli y"r"rl"rr-asr konusundaki genelgenin giirtiniir yerlere asrlmast ve

personelin oncefiLli salhk hizmeti almasrna, iizel oda farkt almmasrndan vazgeqildi[i'

iedaviyi engelleyecet< timit uygulamastnrn olmayaca[tna karar verildi'

3. Vardiyal galqan sa[hk galrEanlarr igin iicretsiz servis hakkrndan yararlandrrtlmast'

vardiyah gahqan safhk gahqanlan igin iicretsiz servis hakkrndan yararlandtnlmasl

talebimiz UUjtrrma Bakanhfrnrn izin vermemesi nedeniyle servis konamayacafr ifade

edildi.

4. Rdntgen ve Scopy gekimi yaprlan (Beyin cerrahisi, iiroloji, ortopedi, 99cu\ cerrahisi' genel

cerrahi ameliyathane, yogun^bakrmlar) yerlerde yonetmeli[e uygun ruhsatlandrnlmasr'

galqanlara dozimetre verilmesi ve sua ilninden yararlandtnlmast' fiili hizmet siirelerinin

ddenmesi,

Riintgen ve scopy gekimi yaprlan yerlerde yiinetmelife uygun olmayan yerlerin tespit

edilmesi," ,n"r),rota uygun-ruhsatlandrnlmasr, gahqanlara dozimetre verilmesi ve $ua

izninden yararlandrrrlmisr, fiili hizmet siirelerinin iidenmesi igin gahqma baglatrlmast'

5. Cerrahpa$a Trp Fakiiltesi kreqi

Cerrahpa$a TrP Fakiiltesi igin
201I yrlnda kapatrldr. Haseki Kardiyolbji Ensittitisi ve

16 Agustos 2013 tarihind yaytnlanan Qahqma ve Sosyal



Gtivenlik Bakanh[rnln Gebe Veya Emziren Kadrnlann
Odalart Ve Qocuk Bakrm Yurtlanna Dair Ydnetmeli$in

Qapa ve Beyazft kreqlerine servis konduEu, emzirme
karar verildi

Qal r ;trn lma $ artlanyl a Emzirme
uygulanmasl,

odlarr igin gahqma yaprlacaflna

6. AUZEF ve Anadolu Universitesi Agrk Olretim Fakiiltesi srnav gcirevlendirmelerinde eqitlik
ve hakkaniyet gergevesinde gdrevlendirme yaprlmasr.

AUZEF ve Anadolu Universitesi Aqrk Ofretim Fakiiltesi srnav giirevlendirmelerinde
tiim personel igin rotasyon qeklinde yaprlmasrna, hig giirev almamrq personel varsa
iincelik verilmesine karar verildi.

Bilgisayar iqletmeni ve Veri Giriq Kontrol igletmeni kadrolannrn verilmesinde s<iylenen
kriterlere uyulmayarak idareler personeller arasrnda aynm yapmaktadrr. idarelerin
uyanlmasr, ma$dur edilen personellere kadrolannrn verilmesi,

Bilgisayar igletmeni ve Veri Giriq Kontrol igletmeni kadrolarrnrn verilmesinde krdem
ylhna,0frenim durumuna, bilgisayar kullanrp kullanmadrfrna ve disiplin cezasr ahp
almadrSrna giire verilmesine karar verildi.

8. Kurumlar yazrqmalarda makul stirede ya da hig cevap vermemekte, kurumlann uyanlmasr,

Kurumlar yazrqmalarda makul siirede verilen dilekgelere cevap vereceklerdir.

9. Vardiyada gahgan personelin yemek servisi salhksrz ve dzensiz olmaktadrr. (Yemeklerin
erken da[rtrlmasr sebebiyle sofuk ve tatslz olmasr vb.)

Yemek muayene kontrol komisyonunun sonfnun giiziimiinde firmalarrn uyarrlmasl
qartnameye uygun servis edilmesinde gerekli iinlemlerin ahnmasrnr sa$anmasrna

10. Hizmet igi egitim programlarmtn olugturulmastnda kamu personeli uygulama tebli[i ( 26

Kasrm 2008 resmi gazete27066) 4. maddesinin uygulanmasr

Personel igin hazrrlanan hizmet igi e[itim programlarmrn oluqturulmasrnda SES

sendikasrnrn 6nerilerinin deferlendirilmesine

11.657 DMK 102. Maddesinde "Zorunlu hallerde bu stirelere gidiq ve ddntig igin en gok ikiger
giin eklenebilir" ibaresinde yrlhk izinlerde bir det-aya mahsus 2 giin yol izni kullandrnlmasr

idarenin takdir hakkr oldufu igin verilmemesine ka r^r verildi.

12.Icap ncibetlerine gelig gidiglerde personele arag sallanmasr ya da taksi iicretlerinin <idenmesi,
657 DMK Ek 33. Maddesinde dtizenlenen icap ndbet i.icretlerinin <idenmesi,

Icap niibetlerine geliqlerde taksi kullandrfrnr belgeleyen (Taksi figi alan) personele taksi
iicretinin iidenmesine karar verildi.

13. istanbul Universitesi Salhk Kurumlannrn depreme dayanrkhhk testlerinin yaprlmasr,

7.



istanbul tiniversitesi Safhk Kurumlarmrn depreme dayanrkhhk testlerinin yaprlmasr,
gahganlar ve hastalar igin tehlike oluqturan binalarln bogaltrlmasr igin galgma
baglatrlmasr karar verildi.

14. Mali yrl iginde emekli olan personellere yrl sonunda plaket verilmesi,

Emekli olan personeller igin kurumlar plaket verilmesi konusunda kendi ig
planlamasrnr yapabilirler.

15. Protokol hastalannahizmet veren halkla iliqkiler personelinin grirev tanrmlanrun yaprlmasr,

Halkla itiqkiler personelinin giirev tanrmlarr uyarrnca protokol hasta riiye tabir edilen
kiqilerin sa$rk hizmeti almasrnda giirev yapmaslna,

16. Engelli gahganlara ve hastalara uygun yerlerde engelli tuvaleti yaprlmasr,

Engelli gahganlara ve hastalara uygun yerlerde engelli tuvaleti yaprlmasr uygun fiziki
alanlarln olmadrlr iqin yeni yaprlandrrmada engelli tuvaleti yaprlmasrna karar verildi.

I 7. Giivenlik personeli sayrsrnrn artrnlmasr"

Giivenlik personeli sayrsrnrn artrrrlmasr mali olanaklar iilgiisiinde mtimkiin olmadrfro

18. Baqhekimlik yazr iqlerinde ve stireg y6neticiliklerinde grirev yapan personel sayrsmln
yeniden giincellenmesi ihtiyag fazlasr personelin kliniklerde gcirevlendirilmesi.

Baghekimlik yazr iqlerinde ve siireq yiineticiliklerinde giirev yapan personel say6rnm
yaprlan ige uygun sayrda oldufuna

19.657 DMK g<ire gahgan personeller igin g<irev yapan ig yeri hekimlerinin aktif hale
getirilmesi,

6331 Sayrh Yasa gere[i ig yeri hekimlerinin giirevlendirilecefine

20. Staj hizmeti karqrhlr kurumlardan ah:ran paranln dlrencilere staj e$itimi veren personellere
eqit olarak dalrtrlmasr,

Staj hizmeti karqrhfr kurumlardan ahnan paranrn dOner sermayeye iidendifi igin
kiqilere iidenemeyecegine

21. Yeniden yaprlandrrmayla ilgili bilgi verilmesi

Qapa ve Cerrahpaga'nrn yerinde yeniden yaprlmasrn a2017 yrhnda baqlanacafirnan
errahpa$a Trp Fakiiltesi'ne taqrnaca[r ifade edildi.
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