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l-Performans sisteminde iyileştirme yapılması( riskli birimlerde çalışanların riskli birim farklannın düzgün
ve kabul edilebilir şekilde yatırılması)talep edilmiş olup, yönetim tarafından da kabul edilerek gerekli
inceleme ve çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.

2-Yemekhaneye getirilen sistemden kaynaklı akşam ve hafta sonunda yaşanan yemek alamama sorunun
kaldınlması ,bunun için çözüm bulunması, kişinin yemek hakkından mahrum bırakılmaması ve kanunlara
uygun olmayan bir şekilde yapılan bu uygulamadan vazgeçilmesi talep edilmiş olup, yemekhane ile ilgili
yemek alamama ve yemek yiyememe ile ilgili sorunun tespit edilerek, çözümlenmesi konusunda çalışma
yapılmasına karar verilmiştir.

3-Yemekhane yemeklerinin dtizeltilmesi( Derince Eğitim Araştırma Hastanesinin yemekleri seviyesine
getirilmesi ve yemeklerde kullanan malzeme kalitesinin ve hijyenin arttırılması taIep ediImiş olup,
yönetimce denetimlerin arttırılmasına karar verilmiştir.

4-Otobüs servislerinin yetersiz olmasından dolayı ayakta kalmaların yaşanmasını ve servislerin insanları
servis doldu diyerek almamasının önlenmesi, Gölcük ve Gebze gibi yerden nöbete gelenler için servis
ayarlanması ve yetersiz servislerin büyütülmesi talep edilmiş olup, personel taşıma servisleri ile ilgili
aksaklannın giderilmesi, nöbet vardiyasında Kirazlıyalı'dan kalkan servisin Gebze'den kalkmasının
sağlanmasına ve Gölcük servisinin kapasitesinin arttırılması konusunda çalışmalar yapılmasına ayrıca
iletişim sıkıntılarından doğan sorunlann giderilmesi ile ilgili firmalara şoforlere eğitim verilmesinin teklif
edilmesine karar veriImiştir.

6-Çalışan personel kendi ve birinci derece yakını için yatış parasl ve özel oda paraslnln alınmaması ve

çalışan personele yardımcı olunmasl talep edilmiş olup, personelin kendisine özel oda talep ve tahsislerinde

öncelik sağlanmasına karar verilmiştir-

ışanlara kontenjan ve öncelik sırası verilmesi talep edilmiş olup, polikliniklerde hastane

erilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir

KocAELi UNivERsiREsi REKTöRLüĞü iLE üNi\ERSiTEMIzDE SAĞLIK HizI\,DT KoLUNDA
YETKiLi SENDiKA OLAN BAĞIMSZ SAĞLIK-SEN ARASINDA YAPILAN KURUM İDARI KURUL

TOPLANTI TUTANAĞIDIR. (2l 10 20|6)

5- 6 ayda en az bir defa olmak üzere her bölümde çalışan personellerle toplantı yapılıp, Personelin
sıkıntılarının dinlenilmesi isteklerin dikkate alınması ( personel istifasının da önüne geçilmiş olacaktır. Artı
huzurlu bir çalışma ortamı doğacaktır. Çalışma listelerinde sorumluların adaletli liste yapması.

Yapılmadığını personel yöneticisine bildirdiğinde ise yöneticinin konuyu inceleyip sorumluyu uyarması.)

talep edilmiş olup, çalışanlarla zaman zaman toplantı yapılarak sorunların dinlenmesine ayrıca birim
sorumluIarıyla da tespit edilen sıkıntılara ilişkin gönişmeler yapılmasına karar verilmiştir.
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8- Bazı birimlerde personele ait tuvalet bulunmaması ve enfeksiyon oranı yüksek olan tuvaletlerin
personelİn kullanmasının önlenmesi ve türk usulü alaturka tuvaletlerin yapılması talep edilmiş olup, mevcut
durumda bir değişiklik yapılmayacak olup, bundan sonra yapılacak olanlarda alaturka tuvaletin yapılmasının
tercih edilmesi ve ayrıca hijyen konusunda daha dikkatli davranılmasının sağlanmasına karar verilmiştir.

9- Bir önceki KİK toplantısında alınan bazı kararların uygulamada uygulanmadığı ve burada aİınacak
kararların uygulamaya geçirilmesi talep edilmiş olup, KİK toplantısında alınan kararların uygulanmasında
daha özenli dawanılmasına karar verilmiştir.
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