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4688 sayrh Kamu Giircvlilcri Sendikalarr ve Toplu Siizlegme Kanunu ile 09.11.201tr tarihli
Resmi Gazetede yayrnlanan Kurum idari Kurullan, Ytiksek idari Kurul, Kamu igveren
Kurulu ve Uzlaqtrrma Kurulunun TeEkili ile Qahqma Usul ve Esaslanna iliqkin Yiinetmelik
uyannca; istanbul iiniversitesi Rektiirliifti ve Sa$rk ve Sosyal Hizmet Emekgileri Sendikasr
Alisaray $ubesi Temsilcilerinden oluqan Kurum idari Kurulu 2016fl. Diinem Toplantrsr
03/05i2016 tarihinde saat l6:00'da Rektiir Yartfimcrsr Prof.Dr.Bayram Mert Savrun,un
katrhmt ile gergekleqtirildi. Aqa[rdaki konular giiriigiilcrek karara bafilandr. *-/af1?ftl. istanbul Universitesi Sa[lrk Kurumlannda uygulanan performansa dayah dciner sernlaye daflrtrm

yonetmeli[in de ozellikli birim diye tabir edilen (yofun bakrm, ameliyathane, acil servis, diyaliz
vb.) yerlerde gahgan personele dzellikli birim farklannrn ddenmesi, difier personclin performans
[icretlerinin artrnlmasr

Kalite Verimlilih Katsayst uygulamasrnda tizellikli birim gahganlan igin farkh bir
tanrmlama yaprlarak iizellikli birim gahqanlarrnrn desteklenmesi amaglandr. S1[[k
kurumlannrn gelirlerinin artmasrna baflr olarak da[rtrm tutannrn artrqr tiim personclin ck
iidemesinde artrga neden olmasrnrn yanl srra iizellikli birim gahqanlarrnrn payrnda tlaha
t"azla artlq olmasrnr sa$ayacaktrr.

istanbul Universitesi Gdrevde yiikselme slnavlnln daha qeffaf olmasr igin srnav dncesi, srnAvrla

"'e 
cer,'apiartri okr-tnmast stirecinde her sendikadan birer temsilcinin g0zlemci bulundurmasr

Giirevde ytikselme srnavrnda ve cevap kfffrtlann teslim edilene kadar Yctliiri
Sendikalardan birer temsilci giizlemci olmasrna karar verildi.

istanbul Universitesi Safhk Kurumlannda qahgan hemqire formalarmrn iist beyaz alt lacivert
renkte olmasr

Flcinqire formalartnrn alt lacivert iist beyaz olmasr konusunda hemqirelik hizmetleri
mtdiirlii$i iie birlikte gahqma yaprlarak karar ahnmasr.

Pe.l;onel yemekhanelerinde grkan yemeklerin kalitesiz olmasr, hijyen kurallanna uyulmamasr,
uzun kuyruklarrn oluqmasr

Muayene kontrol komisyonlart denetimlerini srklagtrracak, uzun kuyruklarln oluEmam:rsr
birimlerin farkh saatlerde yemek yemesi sa$anacak.

Boliim de[iqiklifi talep eden hemqire ve idari personelin taleplerinin degerlendirilmesi igin
sendika temsilcisinin de oldugu bir komisyonun oluqturulmasr

Biiliim defiqiklifi talep eden idari personel ve hemgirelerin yazrh talepleri, idare tarafindarr
deferlendirilecek, mobbing ortamrnrn oluqmasr igin iinlem alacak.
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6' Servislerde ya$anan hemgire agrfr; yeni 4lB ahmr yaprlmasma rafmen kurumdan istifalarsiirmekte' yaz ddnemi izinlerin kullanrlmasmda sorunlu, yuguo-akta, hemEire sayrsrna orantrlrolarak bazr kliniklerin kapatrlmasr

Safihk hizmet sunumu planlamastntn alt birimlerin insan kaynaSr yeterlilikteri
dofrultusunda yaprlmasr safilanacaktlr.

7 ' Bazr kliniklerde hemgire ve personel igin soyunma odalanrun ve dinlenme odalarmm olmamasr,

HemEire Ye personel igin soyunma ve dinlenme odasr olmayan birimler tespit edilecek,dinlenme ye soyunma odasr tahsis edilecek. l

8' istanbul universitesi personelleri igin limit agrnu uygulamasrna son verilmesi

uygulanmaya baglanan bilgi iqlem sisteminde, hastanrn ktinifine uygun laboratuvar vegiirtintiileme istekleri yaprldrktan sonra limit agrmr oluqursa itgili doktor limite talulantestleri sistem iizerinden giizebilecek

9' Eg durumu dr$rnda yaprlan nakillerde nakil talebinde bulunan ttim pcrsernel igin objektif
kriterlerin belirlenmesi ve buna gcire nakillerin yaprlmasr,

EE durumu, saflhk, giivenlik sorunu olan personeller drgrnda nakiller de azami objcktifkriterler tiim personele uygulanacak.

10' Faktilte Web sitelerinde sendikamtzlnduyurularrm yayrnlamak igin link verilmesi,

Sendikamrzln duyurusu igin yazlt talepte bulunulacak, BaEhekirnliklerin de[erlendirmesitonrasr Web sitesinde yayrnlanacak

11'2015 yrh Kurum idari Kurul toplantrsrnda karar aitrna alnan fakat yerine getirilmeyen ba:rrmaddelerin yeniden delerlendirilmesi

Haseki Kaldiyoloji ve onkoloji Enstittisiinde BeyazKod uygulamasr ve iq sa[1[r giivenli[itoplantrla'nrn ayhk olarak toplanmasr, gahqan memnuniyet anket sonuglar''n
yayrnlanmasr, radyasyon alanrnda gahgan 3153 sayrh yasaya tabi gahgan personellere
dozimetre verilmesi, taqeron gahqanlann giirev alanlarr drqrnda galgtr.lmamasr
konusundaki eksikliklerin giderilmesine karar verildi./lrrrilerrn gloerltmesrne karar v erilclifl
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