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Ankara Universitesinde gahgan kamu gOrevlilerinin sorunlan kurum ve yetkili sendika TURK SAGLIK-

SEN yetkilileri ile 4688 sayrh Kamu Gcirevlileri Sendikalarr ve Toplu Sdzlegme Kanununun 22. maddesi geresince

olugturulan Kurum idari Kurulunda yukarda belirtilen tarih ve saatte Ankara Universitesi Rekttirlii[iinde bir araya

gelinerek toplantr gergekle gtirilmigtir.

Kurum Idari Kuruluna

Ankara Universitesi adrnal Kurul Bagkanr Rektdr Yardrmcrsr Prof. Dr. Mehmet Bahaddin GTJZEL,

Dig Hekimlili Fakiiltesi Dekan Yardrmctsr Prof. Dr. Mehmet OKAN AKQAM, Hukuk Miigaviri yerine Arg. GOr.

AIacanKOKSAL, Personel Daire Bagkanr Belgin Tiilin TAgKIRAN,

Yetkili Sendika adrnal Durmug QALI$KAN, Serap AKDUR ve Refik GOKDEMiR'in katrhmryla

aga[rdaki giindem maddeleri gOriigtilmiigtiir.

1. G0revde Yiikselme ve Unvan Degigikligiyle ilgili olarak, iptal-ihdas galrymalannrn sonucuna gOre yeterli

sayrda bog kadro bulunmasr halinde, tarih vermemekle beraber konu ile ilgili olarak gahgma yaprlabilece[i;

ayrrca, Ytiksekdlretim Ust Kuruluglan ile Yiiksek<ifiretim Kurumlan Personeli Grirevde Yiikselme ve

Unvan De$igikli[i Ydnetmelili ile genel yOnetmelikteki baraj puanr farkhhfr nedeniyle YOK'e goriig

soruldufiu, bilgisayar igletmeni kadrosunun birimlerin teklifi do[rultusunda yeterince verildi[i,

D0ner sermaye ek ddemeleri, mesai drgr fazla gahqma ticreti, cizel farkr, nObet iicreti ve benzeri ddemelerde

iki yrl Oncesine giire Onemli artrqlarrn yaprldr[r, mesai dqrnda fazla galryan personele de iicret iidendifi, ek

ddemelerle ilgili olarak Di9 Hekimligi Fakiiltesinde de yeni bir planlamanrn yaprldr[r,

Sdzlegmeli personel kadrosunda gahganlarrn22.06.20l I tarih ve27972 sayh Resmi Gazete'de yaymlanan

632 say/rr Kanun Htikmiinde Kararnamenin Uygulanmasrna Iligkin Tebli[ htikiimleri uyannca bulundu[u

pozisyon unvanr ne ise tebli[ ekinde belirtilen gizelge dolrultusunda kargrhk gdsterilen unvanlara

atamalartnm yaptldrlr, bu durumdakilerin herhangi bir hak kaybmm olmadr[r,

Yemekle ilgili qikdyetin olmasr halinde gikdyetin tutana[a baglanarak sendika temsilcisine veya hastane

miidiiLr yardtmctstna iletilmesinin gerektili, gikdyetin yaah olarakhastane miidiirliiltine yapilmasr halinde

inceleme yaprlabileceli ve yemek firmasrna yaphnm uygulanabileceli,

Birim sorumlularr ile o birimde gdrevli personel arasmda zaman zaman ig ve gdrev-sorumluluk agrsrndan

anlagmazltklann olmast, kadro ve g6rev tanrmrna uymayan gdrevlendirmeler ile mazereti nedeniyle yer

deligiklili iste[inde bulunan personelin durumlarmm titizlikle incelenerek gdrevlendirmelerde gahgan

personelin mesleki becerisi ve gegerli mazeretine gdre
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ile ilgili sorunlarm yazth.hale getirilmesinin gerektigi, yaprlan muamelelerin gikdyet edilebilecek nitelikte

olmasr ve birim sorumlulan ile yaganan sorunlar da ddhil olmak tizere personelin yazth olarak bagwrmast

halinde gerekli incelemelerin yaprlabilece[i,

Kalite denetimi sonucunda Cebeci Hastanesinin puanlnln iki yrl 6nce 67 iken 90.81'e, ibni Sina Hastanesini

puanrnln 78 iken 92.01'e grktrSr, hastanelerde btiytik dlgekli onarrmlann ve yenilemelerin yaprldrf \ frziki

imkdnlann iyilegtirildifi, kullanrlan cihaz ve makinelerin birgolunun yenilendi$i, elektrik tesisattnrn

iyilegtirilmesi konusunun incelenecefi, otopark konusunda fiziki imkdnsrzhklardan dolayr yaptlacak bir

geyin olmadrlr hususlarmd a karar alnmtgttr.
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