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SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizırıetleri Genel Müdürlüğii

Sayı :88642023
Konu : Ekim 2Ol8 K.İ.K Kararlan

SAĞLIK VE SOSYAL HZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI
GENEL MERKEZiNE
(GMK Bulvarı Özveren Sok. No. 23 Demirtepe / ANKARA)

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22 nci maddesi ile Toplu
Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esaslan İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu,
Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullannın Teşkili, Çalışma Usul ve
Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ile sendikanız
temsilcilerinin katılımıyla 26.10.20l8 tarihinde yapılan kurum idari kurulu toplantısında alrnan
Kararlaı ekte gönderilmişir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Süleyman İSLAMOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:

KİK Kararlan (l l Sayfa)

Birimi
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NisAN 2018 KURuM iDARi KURUtU ToPLANTlsl GüNDEM KoNuLARl
1- Kilis, Hatay ve sınır ötesinde görevlendirilen sağhk çalışanları asıl kadrolarının olduğu yerde özellik

arz eden

bu ücretten
yararlanamadıklaıl gibi, harclİah ve konakİamada sorun yaşamaktadırlar. Çalışanların bu konudaki
mağduriyetleri giderilmelidir.
birimlerde görev yapmalanna rağmen görevlendirildiklerinde

iı sağllk Müdürlükleri ve bağlı birimlerinde görev yapan personele, 28.IL2or4 tarihli Ve 29189
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sağlık Bakanlığı Ve Bağll Kuruluşları Personeline Ek Ödeme
Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar uyarınca döner sermaye ek ödemesi

yapılmaktadır.

Mezkür Yönetmeliğin, 13 üncü maddesinin (b) bendinde, "Bakonlık taşra teşkilotındon Bokonlık

taşrd veyo boğh kuruluşlonn toşra teşkilatı ile merkez loborotuvorldrıno geçici veya re'sen
giirevlendirilen personele, bu Yönetmelik kapsamındo yopülocqk ek ödeme ile 209 soyıh Konunun Ek 3
üncü moddesinde belirlenen ödeme tuton ve 5 inci maddesinin ikinci fıkrosıno göre 375 soyılı Konun
Hükmünde Kğrornomenin Ek 9 uncu mğddesi uyannco kodro ve görev unvonı veyo pozisyon unvonl
itiboriyle belirlenmiş olan eködeme net tutorındon az olmomok üzere yapılacak ödemeler
görevlendirildiği yerden yoplır." hikmü yer almaktadır.

iı sa6ııı< ıvtidtirıı;klerine bağlı 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelin Kilis, Hatay ve
Gaziantep illeri ile sınır ötesine yapllan görevlendirmelerde, il sağhk MüdürIüğü il birim performans
puan ortalamaslnr'], % 4o'| oranında ek puan verilmekte olup herhangi bir hak kaybı oluşmasl
engellenmektedir.

Söz konusu yere, il sağhk Müdüdükleri Ve bağlI birimlerinde görev yapan personelin UMKE
görevlendirmelerinde ise görevlendirilen personelin ek ödemede yaşadıkları sorunların çözümlenmesi
amacıyla, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü taraflndan mevcut ek ödeme yönetmeliği
üzerinde değişiklik çalışmalarl tamamlanarak hazırlanan yeni yönetmelik taslağ| için Maliye
Bakanlığından görüş talep edilmiştir.
Diğer taraftan, Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde görev yapan personele yapılacak ek
ödemeler 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve l4/2/20I3 tarihli ve 28559
sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yay|mlanan "Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık
Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapllmaslna Dair Yönetmelik" ile düzenlenmektedir.
Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde, "Soğhk tesislerinde özellik
orz eden birimler; ameliyathone onjiyo üniteleri, yoğun bakım, polyotif bokım merkezleri, doğumhone,
yenidoğon, süt çocuğu, yonık ünitesi/merkezi, diyoliz, ocil servis/poliklinik, kopalı psikiyatri servisleri,

AMATEM, çocuk izleme merkezleri, izolosyon odaları, orgon ve doku nakli ile kemik iliği nokil
üniteleridir. Sayılon birimlerde fiilen görev yapan personele özellik orz eden birimler için öngörülen
katsayılor üzerinden ek ödeme yopılır." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda;
a) Görevlendirme yolu ile resen başka bir il sağlık Müdüdüğü emrine görevlendirilen personele

görevlendirildiği sağlık tesisinde özellik arz eden birimde görev yapanlara, özellik arz eden birim
katsay|larından ödeme yapılmaktadır.
b) Ayrıca, sınır ötesine Bakan oluru ile doğal afet, savaş, salg|n hastalık, seferberlik gibi olağanüstü
hiller kapsamında yapılan bu görevlendirmelerde ise ilgili personele kadrolarının bulunduğu sağlık
tesisi tarafından personelin kendi kadro unvan katsayısı ve %30 ek puanla birlikte ek ödeme
ya
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Bu kapsamda,5245 sayılı Harcırah Kanununa tabitüm kamu personelinin konaklama bedelleri söz

konusu Kanunun 33'üncü maddesi D fıkrası ile Yılların Bütçe Kanununun H cetvelinde yatacak yer
temini için ödenecek rakamlar belirlenmiş olduğundan söz konusu düzenleme için mevzuat değişikliği
gerekmektedir.
2- Siit izninde olan 112

üzere

çalşanlan 8ece çahşmayacaklan içln hastanelerin başta acil servisleri olmak
farki birimlerinde görevlendirilmektedir. Bu uytulamaya son verilmelidir.

Gebelik sonrası süt izninde ça|ışan personel 557 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101'nci
maddesinde, "Günün yirmi dört sootinde devomlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurldrının
çohşmo sodt ve şekilleri kurumlorınco düzenlenir. Ancok, kodın memurlaro; tobip roporundo belirtilmesi
h1linde homileliğin ykmi dördüncü hoftasındon önce ve her halde homileliğin yirmi dördüncü
hoftosındon itibaren ve doğumdon sonroki ikiyıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyosı görevi verilemez.
Engelli memurloro do isteği dışındo gece nöbeti ve gece vordiyosı görevi verilemez." hükmü yer
a

lma ktad Ir.

15.08.2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarlna Dair Yönetmeliğin "Gece Çohşmos{'
başlıklı 8'inci maddesinde, "(7) Kodın çolışonlor, gebe olduklorının soğlık roporuylo tespitinden itiboren
doğumo kodor geçen sürede gece çolışmoya zorlonomozlor.
(2) Yeni doğum yopmış çohşonın doğumu izleyen bir yıl boyunco gece çolıştırılması yosoktır. Bu
sürenin sonunda sağlık ve güvenlik oçısındon sokıncoh olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem
boyunco gece çohştırılmoz." hükÜümlerine yer Verilmiştir.

Bu mevzuat ve ilgili diğer mevzuatlar 8ereği süt iznİnde bulunan personel gece vardiyasında
çallştlrllmamaktadlr.

ll ldaresi

Kanununun 8'inci maddesinin 8 bendinde, "Bunun dışındo kalon bijtün
memurlor Bokonlıklor veyo tüzelkiŞiliği hoiz genel müdürlükler torafından valilik emrine toyin edilerek
il idare şube boşkonının inhosı üzerine voliler torofındon istihdom yerleri tespit olunur." hiJkmü
bulunmaktadır.
5ı142 sayıll

Aynca, 07.11.2017 tarih Ve 51275 sayılı Sağlık Bakanlığl Taşra Teşkilatl Kadro Standartlarl ile
Çalışma Usul ve Esaslarlna Dair Yönergenin Dördüncü Bdnm "il soğlık Müdürünün Görevleri boşhklf'
8'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (B} bendinde, "Bokonhğın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde
personelin odil ve dengeli doğılımını yopar ve bu omoçlo il içinde personel nokil ve görevlendirme
işle m lerin i doğ rudo n ge rçekle ştiri r." denilmektedir.

Sağlık hizmetlerinin etkili, kaliteli Ve verimli sunulabilmesi için belirtilen konu

il

sağlIk

Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları arasında yer almakta olup bu kapsamda yapılan iş ve işlemler
yukarlda belirtİlen Kanun Ve ilgili meri mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir.

il Sağlık
yer
yapılan
iş ve işlemler
almakta olup bu kapsamda
Müdürlüğünün görev Ve sorumlulukları arasında
Sağlık hizmetlerinin etkili, kaliteli ve verimli sunulabilmesi için belirtilen konu

yukarıda belirtilen Kanun Ve ilgili meri mevzuatlar çerçevesinde personelin kadrosunun bulunduğu
birim öncelik verilmek suretiyle yürütülmesi gerekmektedir.

3- Şehi. hastanelerinin planlandığı bazı illerde ADSM'lerin şehir hastaneleri bünyesine ainacağ
söylenmektedir. ADSM'lerin kendi döner sermaye Ydnetmellği olduğundan şhir hastaneleri
kapsamına aİnmalan çal§anlan döner sermaye ek ödemeleİİ y6nünden mağdur edecektır. Bu
konuya ADSM çalışanlarını mağdur etmeyecek bir çözüm bulunmalıdır.
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Kamu yararI Ve çalışan memnuniyeti göz önüne allnarak çalışmalar devam etmektedir.
4- Fiili hizmet süresi zammının uygulanmasına ilişkin Sağ|ık Bakanlığı ve SGK arasında koordinasyon

eksikliği mevcuttur. Sağlık Bakanlığı bilgileri SGKya üst yazı ile gönderirken, SGK işlem yapmak için
üst yazıyı yeterli görmemekte, döküm istemektedir. Çalışanları mağdur eden bu koordinasyon
eksikliği giderilmelidir.
Fiili hizmet süresi zammının uygulanmasına ilişkin Bakanlığımız ve SGK arasındaki koordinasyon
eksikliğinin giderilmesine yönelik olarak 13.o7.2oL8 tarih Ve 33393 sayılı yazımız ile 81 il Valiliğine (il
Sağlık Müdürlük) talimat verilmiştir.

5- o5,I2.2oI7 ta.ihli Resmi Gazete yapllan değişiklik ile 3713 sayılı Kanun kapsamında istihdam
hakkından faydalanan malul ve gaziierden "hizmetli" unvanlı kadro ve pozisyonlara atanan ve halen
bu unvanda görev yapanların l4,|2,2OL7 laıihi itibarıyla kadro ve pozisyon unvanlarının başka bir
işleme gerek kalmaksızın "memuı/' olarak değiştiİilmesi sağlanmlştlr, Şehit yakınlarının da bu haktan
yararlanması sağlanmaiıdır.
5 Aralık 2017 tarihli ve 30251 sayılı Resmi Gazetede yayımIanarak yürürlüğe giren 7061 sayıl| Bazı
Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 52'nci maddesiyle 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenen Geçici 18'inci maddesinde, "Bu Kanunun ek 7 inci
moddesinin üçüncü fıkrosının (o), (b), (c) ve (ç) bentlerinde soyülon moluller ile 670 soyılı Konun
Hükmijnde Karornamenin 9 uncu maddesine göre tozminot hokkındon yorarlondırılanlardon bizzot
istihdom hokkındon yarorlonorok bu moddenin yayımı tarihinden önce hizmetli unvonlı kodro ve
pozisyonloro otonon ve holen bu unvondo görev yaponlorın bu moddenin yoyımını tokip eden oyın 74'ü
itibarüyld kadro ve pozisyon unvanları başka bir işleme gerek kalmaksızın memur olarak değiştirilmiş
sayılır." hükmü getirilmiştir.

Bu itibarla, 3713 sayıh Kanun kapsamında istihdam hakkından bizzat kendileri faydalanan malul ve

gazilerin "hizmetli" unvanlı kadro ve pozisyonlara atanan ve halen bu unvanda görev
yapanların L4lI2/2Ot7 tarihi itibanyla kadro ve pozisyon unvanları başka bir işleme gerek
kalmaksızın "memuı" o|arak değiştirilmiştir.

Diğer taraftan, 3713 saylll Terörle Mücadele Kanunu kapsamında öğrenim durumları gereği yasal
zorun|uluk olarak hizmetli kadrosuna atanan şehit ve gazi yakınlarımızın çalışma koşulları ile ilgili
2OI8/4 say Başbakanlık Genelgesi 20 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Bahse konu Genelge hükmü uyarlnca 3713 saylll Kanunun ek 1'ınci maddesi kapsamtnda hizmetli
kadrosuna atanarak görev ifa eden personelimizin büro hizmetlerinde görevlendirilmelerine özen
gösterilmekte, hiçbir şekilde mağdur edilmemektedir.

Bu açık|amalar çerçevesinde; düzenleme sadece, Kanun kapsamındaki malul ve gazilerin bizzat
kendilerini kapsamakta olup şehit ve gazi yakınlarından hizmetli kadro ve pozisyonlarında bulunanları
ise kapsamamaktad|r. Şehit ve gazi yakınlarından hizmetli kadro Ve pozisyonlarında bulunanların
"memuı" olarak atanmalarl için mevzuat değişikliği gerekmektedir.
5- AFAD'a bağlı kampların bulunduğu yerlerdeki sağhk tesisleİinde görev yapan sağlık çahşanlaıı
4924 sayll Kanuna tabi sözleşmeİı §tatüYe geçirilmelİdir.

sağllk tesislerinde s|navla atanan ve görev yapan sağlık çalışanlar|n|n merkezi sınava girmeden
4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilmesi mümkün olamamaktadır.
Bu konudaki mevzuat aşağıda belirtilmiştir.
4924 saylı Eleman Temininde Güçlük Çekile n Yerlerde Sözleşmeli Sağlük Personeli Çalıştırılması ile
Bazl kanun ve kanun Hükmünde kararnamel erde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1'i ncl
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maddesinin ikinci flkrasında; "Sözleşmeli personel istihdom edilecek hizmet birimleri; Boşbokonlık Doğu
ve Güneydoğu Eylem Plonı, Devlet Plonlamo TeşkilEtı torofındon yayınlonmış en son ilçe bozındoki sosyo
ekonomik gelişmişlik kriterleri, ilçeIerin sağhk göstergeleri ile coğrofi konumlorı dikkate olınorok, Soğlık
Bokonlığının teklifi üzerine yldo bir kez Bakonlor Kurulu kororı ile tespit edilir," hükmü ile "sözleşmeli
personelin soyısı ve çolıştınlocoklorı yerle( başlıklı 3' üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Bu Konuno
göre istihdom edilecek sözleşmeli personel pozisyonlorının, bu Kanunun 7 ve 3 üncü moddeleri
gereğince Bokonlar Kurulu kororıylo belirlenen hizmet birimlerinde ve bu kororlordo belirtilen ozomi
pozisyon soYg geçmemek üzere, soğlık kurum ve kuruluşIorı ile gezici soğlık ve 712 ocil servis gibi
hizmet bozındo birimler ve pozisyon unvonlorı itibarıylo doğılımıno ilişkin vize işlemi, Bokonlığın teklifi
üzerine yıldo bir kez olmok üzere Moliye Bokonlığınco yopılır." hikmü yer almakta olup 4924 sayılı
Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyonlar Ve çalıştlr|lacak yerler bu hükümler çerçevesinde tespit
edilmektedir.
Ayrıca, mezkür Kanunun 4' üncü maddesinde "Sözleşme ile çalıştırılacok personelin; Bokonlığın
belirleyeceği hizmetin gerektirdiği özel koşullorın yom sta, 657 soylı Devlet Memurları Kanununun 48
inci maddesinde belirtilen genel Şortlorı ve ekli (1) soyılı cefuelde belirtilen nitelikleri toşımosı
zorunludur... Sözleşmeli personel olorok; uzman tabip, tobip, diş tobibi ve eczocı pozisyonlarıno her
türlü otamolar kuro ile diğer sözleşnıeli personel pozisyonlanno ise merkezi sınavla yapılır. Doha önce
Devlet memurluğu hizmeti bulunonlor, holen Devlet memuru olorok çohşonlor, diğer personel
konunlarıno tabi olanlar ile bu Konuno tobi olorok istihdam edilip de hizmet sözleşmesini feshedenler
veyo sözleşmesi feshedilenler de sınovlo atonmosı öngörülen pozisyonlara oncak merkezi sınovlo
otonabi l i rler..." hikmü bulunmaktadır.
Bu itibarla, kura ile atamasl yapllan stratejİk personelin 4924 say Kanun kapsamlnda sözleşmeli
olarak istihdam edilme5i, pozisyon imkanları ölçüsünde ve hizmet gerekleri doğrultusunda
yapılabilmektedir. Ancak, slnavla atanmasl öngörülen pozisyonlara ise merkezi sınavla istihdamlarl
yapılabilmektedir.
7- Tayin talebi onaylanan sağllk çahşanla]lnın 30

-

45 gün arası ayrılış yapması kurum tarafından

engellenmektediı. Kurumlara yazılacak bir yazı il ayrılış için net bir süre belirtilmeli ve bu sürenin
aşılmaması yönünde illere talimat verilmelidir,
Tayin talebi onaylanan sağlık personeline bulunduğu birimdeki hizmetine ihtiyacı o birimin üst
amiri daha sağlIklI tespit edeceği göz önüne alındığında; bu konudaki iş ve işlemleri daha duyarlı

yaklaşılmasının uygun olmakla birlikte, çalışanln Ve kamunun yararl göz önüne alınacak şekilde
uyguİama yapılmas| değerlendirilecektir.
8- Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanların izinleri ile ilgili sorun en kısa zamanda çözülmelidir.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin "İzinler" başlıklı geçici 4'üncü maddesi Danıştay
ikinci Dairenin 22.I2,2016 talihli Ve Esas No: 2016/12199 saylll kararl iİe yürütmesinin durdurulmasına
karar verilmiştir.
Ayrıca, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından, "05.05.2077 torihli ve 647.04 soy ı genel
yozısının ve bu genelyazının doyonoğü olon 05.05.2077 torihli ve 72j6 soyılı Bokonlık olurunun iptoli ve
yürütmenin durdurulmosı" davasında Bakanlığımızın atirazl (itiraz no:2ol8/57| kabul edilmiş olup
yürütmesinin durdurulması kararının kaldırılmasına ve talebin reddine karar verilmiştir.
Bakanlıkça allnan 05.05.2017 tarihli ve 1235 say|h Bakan oluru ile "5258 sayılı Aile Hekimliği
Kanunu kopsomındo sözleşmeli olorok görev yopan oile hekimleri ve oile soğlığı elemanlarının, izin
hoklorı kullonımıylo ilgili olorok, söz konusu kanundo düzenleme yopılıncoya kddor, 657 soyılı Devlet
Memurlon Konunu'nun 4/B maddesi çerçevesinde qörev yopon sözleşmeli komu görevlilerine ilişkin izin
hükümlerine göre işlem tesis edilmesinin uygun görüldüğü" belirtilmiştir.
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Aile hekimleri ve aile sağ|ığı elemanlarının izin hakları kullanımıyla ilgili mevzuat değişikliği
çalışması devam etmektedir.

Diğer taraftan, Sözleşmeli Personel Çallştlrllmasına ilişkin Esas|arda 74/5/2018 tarihli ve
2OL8/I|809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişikliğe gidilerek personelin izin haklarında
iyileştirmeler yapılmlştlr.

9- 9ğ|ık Bakanlığlnca 81 il valiliği il sağhk Müdürtüğüne gönderilen 22.02.2018 tarihli

ve

8730762!.-

19-308 sayılı yazı i|e sağlık mazereti nedeniyle sağlık kurulu raporuna l§tinaden nöbete girmeyen

personelin, Hakem Hastane o|arak yetkilendİrİlen en yakn hastaneden sağlık raporlarının
yenilenerek ve İdare tarafından onaylanaİak asıl nüshalarının 15 Mayls 2018 taıihine kadar
gönderilmesi istenmiştiı. Mezkür yazıda engelli raporlarına ilişkin bir talep olmamasına rağmen
illerde engelli kamu görevlilerinin de Hakem Hastaneye yönlendirildğine dair sendikamıza şikayetleı
ulaşmakiadır. Bu hususun netliğe kawşturularak illerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2018 tarihli ve 308 sayılı yazısı ile "Soğlık mazereti
nedeniyle soğlık kurulu roporuno istinoden nöbete girmeyen personelin Bokanhğımızco Hakem Hostone

olorak yetkilendirilen en yakın hostaneden soğhk roporlorının yenilenerek ve idore tarafından
onoylonarak osıl nüshalorının 75 Moyıs 2078 tarihine kodor Komu Hostoneleri Genel Müdürlüğünce
oluşturulocok komisyondo değerlendirmek üzere gönderilmesi" talimatı verilmiş idi.

Bu konuda sahada oluşan tereddütleri gidermek üzere Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün
30.04.2018 tarihli Ve 683 say|lI yazlslnda;
"1. Engelli sağlık kurulu raporu olan ve engelli aile bireyi bulunan personele yeniden engelli sağlık
kurulu raporu aldırılmaması,
2.2017 tarihinden önce alınmış olan, kişinin kendi sağlık sorunlarını kapsayan nöbet muafiyeti
raporlarına (sağlık kurulu raporu) istinaden nöbete girmeyen personelin, Bakanlığımızca yetkilendirilen
Bölge Hakem Hastaneler taraflndan yenilenmesi,
3.2o].7-2o1a yılı kapsamında alİnmlş olan sağhk kurulu raporlarlnln ise asll gibidir örneklerinin

belirtilen zamanda Genel Müdürlüğümüzde oluşturulacak komisyonda değerlendirilmek üzere
iletilmesi" şeklinde açıklamalara yer verilerek 81 il Valiliğine (il sağllk Müdürlüğü) yeniden talimat

Verilmiştir.

EKıM 2018 KuRuM |DARı KURULU ToPıAı{nsl GüNDEM KoNUtARl

1- 553 sayth sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
maddesine gö.e atanan sözleşmeli personellere sağhk mazeretl tayini hakkı verilmelidiı.
Türkiye cumhuriyeti Anayasa'mlzln 128 inci maddesinde, "DeVletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve
diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu
hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve
yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri Ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mal? Ve sosyal
haklara iiişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır." hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede yürürlüğe konulan KHK'nın 45/A maddesinde, "Bu modde uyorınco otonan

süreyle başko bir yere otondmoz. Aile birliği mazeretine boğh yer
değiştirmelerde bu modde uyarınco istihdom edilen personelin eşi bu personele tobidir. Ancok,
sözleşmeli soğhk personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapmosı ve vileli pozisyon bulunması
durumundo; eşlerin her ikiıinin de Bakanlık ve boğlı kuruluşlorındo sözleşmeli veya eşlerden birinin
sözleşmeli, diğerinin Bokonlık ve boğlı kuruluşlorındo veyo diğer bir komu kurum veyo kuruluşundo
sözleşmeli soğlük personeli dört
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kadrolu stotüde istihdam ediliyor olmosı holinde hizmet ihtiyocının doha fozla olduğu yere otomaları
yo pı lobi l i r. " hükmüne yer verilmiştir.

Sözleşmeli soğlık personelinden dört yıllık çolışmo süresini tomamloyonlor tolepleri holinde
bulundukları yerde 557 soyılü Konunun 4 üncü moddesinin (A) bendi kopsomındaki kodrolora otonır. Bu
kodroloro otononlor, oynı yerde en oz iki yıl doha görev yopor, bunlor hokkındo adaylık hükümleri
uygulanmaz." hükümlerine yer verilmiş, sözleşmeli sağlIk personeli istihdamına ilişkin kurallar
düzenlenmiş, aile birliği mazereti dışında sözleşme|i personelin görev yeri değişikliğine imk6n tanıyan
bir düzenlemeye ise yer verilmemiştir.
taleplerinin cevaplanması süreci uzun sürmektedir. Tayin
talebinde bulunan personellerin, tayin taıeplerinın cevap|anma$ iki ayı bulabilmektedir.
Bakanlığımızın tayln talepleri hızlı bir şekilde cevaplandırması gerekmektedir.
2- Son dönemde mazeret ve alt bölge tayİn

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde 02.03.2018 tarihinde yapılan
düzenleme sonrasında mazeret, alt bölge ve üst bölge tayin taleplerinde aşırı yoğunluk yaşanmış olup,
gerekli planlama çalışmaları ivedilikle yapılarak talepler değerlendirilmiş ve uygun olanların atamaları
sonuçlandır|lm|ştlr.

durumu talepleri günlük olarak değerlendirilmekte, sağllk mazereti talepleri Bakanlığımız Sağlık
Mazeretı Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadlr. Alt bölge tayin
talepleri ise talep durumuna göre haftalık olarak değerlendirilmektedir.
Eş

3- Çevre Sağlığı Tekniryeni/Teknikeri olarak göraı yapanlar (kak ayndan berl sewar görğ,
tazminat|arınl alamamaktadırlar. seyyar 8örev tazminatl hususunda çahşanların mağdurıyeti
8ıdeİılmelıdir.
Bu konudaki iş ve işlemler hakkında daha duyarlı yaklaşılmasının uygun olmakla birlikte, çalışanın
ve kamunun yararı göz önüne alınacak şekilde uygulama yapılması değerlendirilecektir.

4- 4|C gqici personel statüsü lağvedilip, ilgili personellerin 4/B sözleşmeli personel statüsüne
atamalar| yapllmlştlr. 4/B sözleşmeli persone|ler 657 sayılı Devlet Memurlar| l(anunu'nun ek 33.
maddesİne göİe nöbet izni ve nöbet ücreti aıabilmekte iken, 4/c statüsünd€n 4/B statüsüne geçiıilen
per§onellere bazı kurumlarda hem nöbet görevi verilmemekİe hem de nöbet 8örevi verilse bile
nöbet üGretive nöbet izniverilmemektedir, ilgili pe,sonellere hem nöb€t görevi hem de nöbğ ücreti
veya nöbet izni verilmelidir.
Bilindiği üzere,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek:33 ünü maddesinde; "Yataklı tedavi

kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı
merkezlerive 112 acil sağhk hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acilveya branş nöbeti
tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile
sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesİntisİz 5

saatten az olmamak üzere),aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması
sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. ..." hükmü yer almaktadır.
Mezkür hüküm kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurlarl Kanununun 4'üncü maddesinin mülga
(C)fıkrası kapsamlnda çalışan geçici personelden anllan Kanunun geçici 43'üncü maddesi uyarlnca aynl
Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçaş yapan
personele izin Vermek suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için nöbet ücreti ödenmektedir,
Bu konuda görüş talebinde buİunan il Sağlık Müdürlüklerine de söz konusu personele nöbet ücreti

ödenebileceği hususunda Bakanlığımız strate.ii Geliştirme Başkanllğ| taraflndan da görüş
bildirilmektedİr. Diğer taraftan, il sağlık Müdürıükleri ve birimlerinin (birinci basamak sağlık
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kuruluşlarının) nöbet ücretine dair iş ve işlemlerinin yapıldığı Bakanlığımız Çekirdek Kaynak Yönetim
Sistemi (ÇKYs}içerisinde, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yer alan Döner Sermaye
Personel Ödemeleri Modülü, Nöbet Ücreti Tahakkuk Menüsünde de 2 Nisan 2018 tarihinden geçerli

olmak üzere söz konusu personel nöbet ücreti ödenecek personel kapsamına alınmış ve anılan
personele nöbet ücreti ödenmektedir.

yılhk
izin süresi hesaplanmasında dikkat edilen süreler farklı|ık göstermektedir. "Siizleşmeli Personel
Çal§tlrllmaslna ilişkin Esaslaı" isimli Bakanlar Kurulu Kararı'nın 9. maddesinin 1. fıkrası:"217 saylh
Devlet Persone| Başkanlığı Kuruluş ve Görev|eri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci
maddeslnde belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir $ldan on yıla kadar olan personele yirmi
gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir." şeklindedlr. İlgili personellerin 4/C
5- Sağlık Bakanlığı kuruluşlarında 4/C kapsamında iken 4/B kapsamına aktanlan p€rsonellerin

statüsüne atanmadan önceki çalıştıkları kuıumlardaki hizmet süreleri de yıllık izin süresinin
hesaplanmasında kullanılmalıdır.

Sözleşmeli Personel Çalışt|rılmasına llişkin Esasların 9 uncu maddesinin birinci fkrasında, "277
soyılı Devlet Personel Boşkonlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Konun Hükmijnde Korornomenin 2'nci
moddesinde belirtilen kurumlordo geçen hizmet süresi, bir yıldon on yıla kodar olan personele yirmi
gün, on yıldon fozlo olonloro otuz gün ücretliyılhk izin verilir." hukmü yer almaktadır.

Bu itibarıa; anılan personelin izin süresinin hesaplanmasında, bahse konu mevzuatta belirtilen
kurumlarda geçen hizmet süreleri esas alınmaktadır.
Bu konu hakkında 81 il Valiliğine (iı sağlIk Müdürlüğü) ilgili daire taraflndan bilgilendirme yazısı
yazllacaktlr.

fiili hizmet süresi zammından yararlanabllmesi için insan sağhğına
ilişkin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilİte edici hızmetlerde bulunması şart koşulmuştuİ. sağhk
hizmeti sınıfında olup insan sağlığına ilişkin hizmetlerde bulunan Biyolog, Çaıre Sağiğı
Teknikeri/teknisYenİ, Tlbbi sekrete., Yaşh Bahm Teknikeri, Evde Ha§ta Bakım Teknikeıi, Sosyal
Hizmet Uzmanl, Çocuk Gelişimcisı gibİ unvanlaı fiili hİzmet süresİ zammlndan Yararlanamamakİad|r.
Sağhk hizmeti 3tnıfında sayılan biitün unvanlar fiili hizmet süıesi zammından yararlanmahdtr,
6- Sağlık Bakanlığı çal§anlannın

7145 say|ll Kanunun 11 inci maddesi ile 5510 sayllı sosyal sigortalar ve Genel sağllk sigortasl
Kanununun 40'ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tabloya eklenen 20'nci sıra ile "11/4/1928 torihli ve
1219 soyılı Konun, 25/2/7954 torihli ve 6283 soyılı Hemşirelik Konunu ve 18/12/1953 torihli ve 6197
soylı Eczacılor ve Eczoneler Hokkındo Konun kapsamındo soğhk meslek mensubu soyılon ve inson
sağlığı için koruyucu, teşhis, tedovi ve rehabilite edici hizmetlerde çolışonlorün hizmet sürelerine bu
işlerde geçen çolışmo sürelerinin her 360 gününe 60 gün fiili hizmet süresi " hükmü eklenmiştir.

Ancak, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının lş

ve GöreV Tanımlarına Dair Yönetmelikte tanlmlanan bir kısım diğer meslek mensubunun

da,

mesleklerinde insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlere yönelik çalıştığı
değerlendirildiğinden sağlık mesleği mensubu olarak kabul edilebilecek diğer meslek mensuplarıyla

ilgili olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, strateji Geliştirme Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliğinin de katılımlarlyla
çallşma başlatllacaktlr
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7- 663 sayılı Sağlık Alanında Baıı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde (ararnamdnin 45/A
maddesine göre atanan sözleşmeli personeller, Aile Sağlğı Merkeılerinde Aile Sağlığı Elemanı olarak
sözleşmeli çal§abilmesi için muvafakat verilmelidir.
Bakanlığımız veya diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı

elemanı (Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyeni} olarak çalıştırılacak personelin aile
hekimliğine geçişlerine ait muvafakat işlemlerinin düzenlenmesine yönelik olarak 13.12.2017 tarih ve
2o17

/7 sayılı Genelge uygulanmak üzere 81

il

valiligine (il soğlık Müdürüüğül gönderilmiştir.

Mezkür Genelge'nin 3 üncü maddesinin (ç) bendinde "663 sayülı KHK'nın 45/A moddesine tabi
olorok görev yopon sözleşmeli personelin oile soğhğı elemonı olorok sözleşme imzalamosıno muvofokot
ve rilme m i şti r." hikmü bulunmaktadlr.

Bu itibarla, muvafakat işlemlerine yönelik iş ve işlemler anılan Genelge

doğrultusunda

yürütülmektedir.

8- Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının izin haklarının kullanımıyla ilgili sorunlaı halen devam
etmektedir. Mağduriyetlerini giderecek düzenleme yapılmaidır.
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin "İzinler" başlıklı geçici 4'üncü maddesi Danıştay
ikinci Dairenin ?z.Iz,2oL6Iarihli ve Esas No: 2016/12199 saylll kararl ile yürütmesinin durdurulmasına
karar verilmiştir.
Ayrlca, Dan|ştay idari Dava Daireleri Kurulu taraflndan, "05.05.2017 torihli ve 647.04 soyılı genel
yozısının ve bu genel yozının doyonoğı olon 05.05.2017 torihli ve 1236 soyılı Bokonlık olurunun iptğli ve
yürütmenin durdurulmosı" yoluada verilmiş olan karara karşı yapılan Bakanlığımız vaki itirazı (itiraz no:
2018/57| kabul edilmiş olup yürütmenin durdurulması kararının kaldlrllmaslna Ve talebin reddine karar
Verilmiştir.
Bakanlıkça alınan 05.05.2017 tarihli ve 1235 sayılı Bakan Oluru ile "5258 soyıh Aile Hekimliği
Kanunu kapsomındo sözleşmeli olorok görev yopon oile hekimleri ve oile soğlığı elemonlorının, izin
hoklorı kullonımıylo ilgili olorok, söz konusu konundo düzenleme yapılıncoya kodor, 657 sayılı Devlet
Memurlorü Konunu'nun 4/B moddesi çerçevesinde görev yopon sözleşmeli kamu görevlilerine ilişkin izin
hükijmlerine göre işlem tesis edilmesinin uygun görüldüğü" be|irtilmişİir.

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izin hakları kullanımıyla ilgili mevzuat değişikliği
çalışması devam etmektedir.

Diğer taraftan, sözleşmeli Personel Ça llştlrılmasına ilişkin Esaslaı'da I4l5l2o|8 tarihli Ve
2OI8/|I8O9 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişikliğe gidilerek personelin izin haklarında
iyileştirmeler yapılmıştır.

9- Resmi Gazetede yaylnlanan Bedelli Askeİlikle ilgili kanun hükmü dolayısıyla bedelli askerlik
hizmetinden kimlerin hangi şartla.da yararlanabileceği ve yaraılanan kişi|erin tabi olduklan kanun
aYrlml yapılmaksızın temel askerlik eğitİmı süresınde çahştiklan iş yeıi, kurum ve kuruluşlar
taİaflndan aylıksız veya ücretsiz izinli sayllacağl hüküm altlna allnm|ştı. Vekil ebe Ye hemşireler,
492lye tabi sözleşmelilerle, 663'e göre sözleşmeli yöneticilik yapanlarln, bedelli askerlik konusunda
yaşadıklan tereddüttün giderilmesi için aile sağlığı merkezi çalışanlarına yönelik yayınlanan yazı gibi
bir yazıyla uygulama esaslaıının belirlenmesi ve teşkilata bildırilmesi 8erekmekİedİ..
Konu hakkında Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği'nden a llnan 03.09.2018 tarihli Ve 25313 saylll görüş
yazıslnda, "21 günlük temel askerlik eğitimi olmok üzere g örevden oyrılan 66j sayılı Konun Hükmünde
Karorname ve 5258 soyılı Konun uyorınco görev yopmakta olan sözleşmeli personelin, bu sürede Konun
gereği oylıksız veyo ücretsiz sayılocoklorı yolundoki ğçık özel hüküm g ereğince, hizme t sözlesmeleri
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feshedilmeden oskere gitmeleri ve bu süre sonunda yeni bir sözleşme imzalomayo gerek olmoksızın
göreve devom etmelerinin soğlonmosı gerektiği" ifade edilmiştir.
Bu itibarla, temel askerlik eğitimine ilişkin olarak anılan görüş doğrultusunda işlem tesis edilmek
üzere 11.09.20ı8 tarihlı Ve 266 saylll yazl ile 81 il Vali|iğine (il
Müdürlüğül talimat Verilmıştir.

'oğlık
Ayrlca, aynl konu hakkında Bakanlığlmlz Hukuk M üşavirliği'nden alınan 3ı.10.2018 tarihli Ve
E30683 sayılı görüş yazIsInda, "7717 soyılı Konun'un Geçici 55 inci maddesinin dördüncü fıkrosı hükmü
ile anılon moddenin birinci fıkrosındo belirtilen şortlorı yerine getirerek 27 günlük temel oskerlik
eğitimini yerine getirmek üzere görevden oyrılon personelin temel oskerlik eğitimi süresince oylüksız
veyo ücretsiz izinli soyılocoklorı yolundoki oçık özel hükmün, bu madde hükümlerinden yorarlonmok
isteyenlerin stotüsij bokımından bir oyrım getirmediği de göz önünde bulundurulduğundo, bu
personelin hi2met sözleşmeleri feshedilmeden askere gitmeleri ve bu süre sonundo yeni bir sözleşme
imzolomoyo gerek olmoksızın göreve devam etmelerinin sağlonmosı gerektiği" ifade edilmiştir.
Bu konudaki iş ve işlemler yukarıda belirtilen görüşler çerçevesinde yürütülmektedir.

28lO6lL978larihli Resmi Gazetede yayınlanan 15330 sayılı "Sözleşmeli Perconel Çahştr|lmasına
ilişkin Esaslaı" isimli Bakanlar Kuru|u Kararı'nın 4. maddesİnde ikinci fıkıasının son cümlesİnde yer
alan "Sözleşmeli Personele geçicı görev yolluğu dışında harcırah ödenmez" ibaresi DanlştaY ikinci
dairesinin26l|2/ 2013 tarihli ve E:2oo9h4o,K:2oL3l12270 sayıh kararl İ|e ıptal edilmİştİr. AnGak yer
değişikliği Yapan 4lB sözleşmeli perconellere harcırah verilmemektedir. Bu konuda DanlştaY
kaıarına istinaden Sağlık Bakanlığı kurumlarına bilgilendirme yapılmahdır.
10-

Bahse konu kararın uygulanmasına yöneIik olarak Bakanlığıml2 taşra teşkilatına gerekli
bilgilendirme yapılacaktır.
11- Bilindiği üzere kurumlarda dağıt|labiliı döner sermaye tutarı, 14 yıldır artmayan SUT fiyatları

doğrultusunda hesaplanmakiadı.. Oöner sermaye havuzunda en büyük gider kalemi de 5 ayda bir
memur maaş zamml oranında artan sabİt ek ödemelerdir. Bugün itibariyle Döner sermaye Havuzunu
büyük kısmını kaplayan sablt ek iidemeler bir süre sonra havuzun tamamını kaplayacak ve hekimler
dahil tüm sağhk çalışanları sadece sabit ek iidemeye mahkum kalacaklardır. Dağıtılabilir Döner
sermaye artırılması ve katsayıların daha adil hale getiİilmesi için acil çahşma başlat|lmalıdlr.
Dağıtılacak döner sermaye tutarının belirlenmesinde; sağlık tesislerimizde h6lihazırda kurulmuş
olan döner sermaye komisyonları tarafından 209 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinde yer alan hükümler

ve yine Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 8 inci
maddesinde yer alan yasal sınırlar aşılmadan karar alınmaktadır. Döner Sermaye Komisyonu, sağlık

tesisinin 8elir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak kararlar
almaktadır. İlgili hususta çalışmalar devam etmektedir.
hekimive ai|e sağlığı elemanlarının çalşma usul ve esaslaıı 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayıi
Resmi Gazetede yayınlanan "Aile Hekİmliği wgulama Yönetmeliği" Çallşma saatleri başlıklı 10.
maddesinde düzenlenmiştir. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde toplam hekim
say|sına töre tutulacak nöbetin, lcap veya aktif nöbet uygulamaları şeklinde yürütüleceği 10. madde
çerçevesinde düzenlenmekle birlikte mezkür maddenin 6. fıkrası ikinci cümlesi "Entegre mğhk
hizmeti sunulan merkezlerde tutulon nöbaler için oile hekimleine ve aile soğhğı elemonlonna nöbü
iicreti ödenmeı veyo nöbet izni verilmez." şeklindedir, Sağ|ık-Sen olaİak açtlğlmlz dava sonucu
Danlştay İkinci Daire 12.04.2018 taİihli E: 2016172t{, K:2ot,8l2532 sayılı kararı ile 10. madde 5.
12- Aile

fıkranın ikinci cümlesi iptal edllmiştiı. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatla.ında, Danıştay
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kararının uygulanmadığına yönelik Sendikamııa şikiyetler gelmektedir. Sağlık Bakanlığı Danıştay
kararının uygulanmasına yönelik teşkilatını bilgilendirmelidiı,
Bu konu ile ilgili olarak taşra teşkilatınca Danıştay kararı çerçevesinde işlem tesis edilmekle birlikte

anılan kararın uygulanmasına yönelik olarak Bakanlığımız taşra teşkilatına yeniden bilgilendirme
yapılacaktır.

13- Tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle göreıri başnda
bulunamayan asıl aile hekimi ve aile sağhğı elemanlannın yılhk izne ayrıldıklan dönemde kayıtlı
kişiler için ödenecek net ödeme miktarı ile sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücıetinİn tamamı
kendiIerine iidenmelidir.
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 17'nci maddesinin birinci fıkrasında, "sözleşme
ile çohştınlon oile hekimine, 8 inci moddenin ikinci fıkrosı çerçevesinde görev boşındo bulunmadığı süre

içinde, hizmetin görülmesini soğlomosı hdlinde ödeme tom olorok yopılır. Bu mümkün olmadığı
tokdirde müdürlük, diğer oile hekimleriveyo Bakanlık personelini geçici aile hekimi olorok görevlendirir.
Bu durumda;

a) 16 ncı moddenin birinci fıkrosının (o) bendine göre koyıth kişiler için yopılocok brüt ödeme
miharının %süsi yosdl kesintiler yopıldıRon sonro asıl oile hekimİne, %50'si ise geçici oile hekimine
ödenmek üzere kodrosunun bulunduğu kurum döner sermoye emonet hesabına, tek birimli oile soğhğı
merkezinde görev yapan ve yılhk izin sebebiyle görevi boşında bulunamayon asıl aile hekimine,
toplam yılhk izin süresinin ilk yedi qünlük k,sm, için lse %7(n'ü,

b) 76 nc, maddenin biinci fıkrosının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomlk gelişmişlik

düzeyi ücretinin %50'si osıl oile hekimine,

c) 76 ncı moddenin birinci fıkrosının {c) bendine göre ödenecek oile soğlığı merkezi giderlerinin
tamomı osıl oile hekimine,

ç) 76 ncı moddenin birinci fıkrosının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri
ödeneğinin tomamü, çohşlon gün soyısıyla orantılı olarak geçici oile hekimine, ödenlr. " hükmüne yer
Verilmiştir.

Anllan Yönetmeliğin 20'nci maddesinin birinci f|kraslnda, "sözleŞme ile çahştırılon aile sağlığı
elemanına, 8 inci moddenin ikinci fıkrosı çerçevesinde görev boşındo bulunmodığı süre içinde, hizmetin
görülmesini soğlomosı hölinde ödeme tom olarok yopılır. Bu mümkün olmodığı tokdirde müdürlük,
diğer oile soğhğı elemonlarını veya Bokanhk personelini geçici oile soğhğı elemonı olorok görevlendirir.
Bu durumdo;
o) 79 uncu moddenin birinci fıkrosının (o) bendine göre kayıth kişiler için yopılacok brüt ödeme
mikarının %50'si yosaı kesıntıler wPıldıkon sonro asıl oile sağhğı elemanıno,%25'i geçici oile soğlığı
elemonıno ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermoye emonet hesobıno, oncok tek
birimli oile soğlğı merkezinde görev yapon ve yılhk izin sebebiyle görevi boşndo bulunamayon osıl
aile soğlğı elomanınd, toplom y,llık izin süresinin ilk yedi günlük k smı için ise %7(N'ü,

b) 79 uncu moddenin birinci fıkrosının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik
dİizeyi ijcretinin %1dsi asıl oile soğhğı elemanına, ödenır. " hükmüne yer Verilmiştir.
Bu itibar|a, tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında

bulunamayan asıl aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izne ayrıldıkları dönemde kayıtlı kişiler
için ödenecek ödeme ile sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretine yönelik iş ve işlemler anılan
Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.
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Öte yandan, tek birimli aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı
eleman|arının yıllık izin süresindeki ödemelerine ilişkin talep mevzuat düzenleme çalışmalarında
değerlendirmeye alınacaktır.

gçici görolendirilen

sağlık çaişanlarına geçici görev yolluğu verilmemektedir. Yasal
olarak hardrah almasında herhangi bir sorun olmamasına rağmen harcırah onayı bekletilmektedir.
14- Son aylarda

Gşici g6rev yolluğu hususunda çalışanların yaşadığı

bu mağduıiyet 8iderilmelidir.

Geçici görevlendirilen personelin yurtiçi geçici görev yolluğu ilgili tertibinden (döner sermoye
koynoklorı dohil) ödenek aktarımının yapılmasına müteakip ödemeler yapılabilecektir.
Diğer taraftan, bu konudaki iş ve işlemler hakkında daha duyarlı yaklaşılmasının uygun olmakla

birlikte, çalışanın

ve

değerlendirilecektir.

kamunun yararı göz önüne alInacak şekilde uygulama yapılması
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