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Gündem Dışı Konular
Sorunlar
1. Sağlık Bakanlığı kadrosuna bağlı araştırma görevlilerinin problemleriBAP'dan destek alamamak
BAP çalışmaları hakkında sorunlar ve değişiklik önerileri Rektörlüğe
iletildi.
2. Yabancı uyrukluların ödediği taşıt pulu ücretinin daha fazla olması
Taşıt pulu ücreti tüm araştırma görevlileri için aynı oldu.
3. Otoparkta yer sıkıntısı
4. Otoparkta başka arabaların arkasına park eden arabalara yapıştırılan yazıların
rahatsız edici olması
Otopark hakkında Rektörlüğün Ankara Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek
ücretli otopark kapasitesinin arttırılacağı öğrenildi.
5. Deney Hayvanları Ünitesi'nin yetersizliği
6. Mobbing
Mobbing komisyonu kuruldu.
7. Bölümler arası çalışmaların azlığı
İnterdisipliner çalışma komisyonu kuruldu.
8. Etik kurul başvurusunun ve kabulünün zorluğu
Eğitim Komisyonu’nun 16 Şubat’ta yapılacak eğitimine bu konu dahil
edildi
9. Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümü nöbet farklarını istiyor. Talepleri Acil
Servis içerisinde bir Kadın-Doğum odasının bulunması
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Fatih Aktoz’un bu konudaki ayrıntılı sunumu sonrasında rapor haline
getirilip hastane başhekimliğine sunulacaktır.
10. Ortopedi bölümü de acil nöbet girişi yapamıyormuş.
11. Bölümlerdeki eğitim saatlerinin öğle arasına alınıp, asistanların hasta
yüklerinin arttırılması
12. Aile Hekimliği'nin sadece Mediko kısmında görev alması ve aslında Hastane
içerisinde yer almak istemeleri
Aile Hekimliği Anabilim Araştırma Görevlisi Temsilcisi Meryem
Hasançebi’nin bu konudaki sunumu sonrasında en azından kısa vadede
rotasyona gidilen bölümlerde daha aktif rol alabilmeleri için ilgili
bölümlerdeki araştırma görevlilerinin desteği istendi.
13. BAP'daki proje başvuru sayısının limitleri arttırılmalı. Örneğin; Hocaların
öğrenci sayısı kadar lisansüstü eğitim desteğine başvurabilmesi
BAP çalışmaları hakkında sorunlar ve değişiklik önerileri Rektörlüğe
iletildi.
14. Bölümlerdeki asistan sayısının azlığı. İntern sayısı arttırılmalı (3'ten fazla
olmalı)
15. Hocaların arasında olan çatışmalardan asistanlar etkilenmemeli

16. Hizmetler ayrıca bölümlerin kendileri taraflarından değerlendirilmeli
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Gündem
Mobbing Komisyonu
• Araştırma görevlilerine anket
• Öğrencilere ve hocalara birlikte eğitim
• Önlemeye yönelik çalışmalar
• Mayıs ayı içerisinde YÖK araştırma görevlileri mobbing yüzdelerini
açıklamış.
• Adaptasyon eğitimlerine mobbing eğitimleri de eklenebilir.
Eğitim Komisyonu
• Uzaktan eğitim olabilir.
• 40 kişilik interaktif eğitim olabilir.
• Videolar hazırlanabilir.
Gündem Dışı
1. Retrospektif çalışmalar etik kurul tarafından sürekli olarak reddediliyor.
2. Tezlerde karşılaşılan sorunlar: etik kurul alamamak, desteklerdeki yetersizlik,
BAP ile ilgili olan sorunlar ilgili bir tez raporu hazırlanmalı.
Eğitim Komisyonu’nun 16 Şubat’ta yapılacak eğitimine bu konular dahil
edilmiştir.
3. Tıbbi Patoloji bölümüne Cerrahi bölümlerden örnek gönderimi sırasında daha
dikkatli olunması istendi.
4. Çalışma saatleri ve koşulları ile ilgili sıkıntılar mobbing değil özlük hakları
ihlaline giriyor. Özlük hakları komisyonu kurulabilir.
5. Personel yemekhanesindeki yemek çeşidi 4 olmalı ve kalori hesaplamaları
gözden geçirilmeli.
Özellikle Haziran 2017 sonrasında yemek kalitesindeki düşüşün HÜ Sağlık
Kültür Spor Dairesinden Hastane Döner Sermayesine devretilmesi
sonrasında başladığı anlaşıldı ve Hastanede ilgili kurullara Dekanlık
aracılığı ile sorun iletildi. Maaliyet konusunda yaşanan sıkıntılar aşıldıktan
sonra yemek kalitesi ile ilgili adımlar atılacağı öğrenildi.
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1- JCI akreditasyonu hakkında Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver Bilgilendirme
yaptı
Hastane içerisinde akreditasyon döneminde yaşanan değişikliklerin
sürekliliğinin sağlanması talep edildi. Özellikle yemek, nöbet odaları,
yoğun bakım şartları ve kesici-delici atık kutuları hakkında talepler iletildi.
2- BAP çalışmaları hakkındaki sorunlar ve çözüm önerileri meclise sunuldu ve
oy birliği ile kabül edilerek rektörlüğe iletilmesine karar verildi.
Raporun son hali dekanlığa teslim edildi ve rektörlüğe gönderildi
3- Meclis toplantılarının her ayın ilk haftası, Çarşamba günleri saat 13:30’da
yapılmasına karar verildi. Bölümlere toplantı öncesi yazı gönderilecek.
4- Mobbing komisyonu
Mobbing konusu ile ilgili anket yapılacak.
Ardından bir eğitim verilecek.
Anket tekrar edilecek.
5- Eğitim komisyonu
Muhtemelen 16 Şubat günü düzenlenmek üzere tam günlük bir eğitim
planlanmaktadır.
6- İnterdisipliner çalışma komisyonu
Her bölümden cihaz bilgileri ve kullanım amaçları istenecek.
Herkese Classroom.google.com grubu davetiyesi gönderilecek. Bu
platforma gösterilen ilginin az olması durumunda hacettepe.edu.tr uzantılı
bir mail adresi alınacak.
HÜKAM Başkanı Meclis'e davet edilebilir.
7- Serbest Kürsü
Kadın-Doğum: Arttırımlı nöbet ücreti
Aile Hekimliği: Hasta sayısı ve bölümdeki öğretim üyesi sayısının azlığı

