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46gg sayrl Kamu Gorevlileri Sendikalan Ve Toplu Scizlegme Kanunu'nun 22'nci maddesi ile
Kurum idari Kurullan, yiiksek idari Kurul, Kamu iEveren Kurulu ve Uzlagtrrma Kurulunun Teqkili ile
Usul ve Esaslasna itigtcin Ycinetmelik hiiktimleri gerelince Baqkanh[rmtz temsilcileri ve yetkili
Qalqma

sendika olan Saglk-Sen temsilcilerinden olugan Kurum idari Kurul, Bagkanh prmrz C Blok 2. Katta
bulunan toplantr salonunda 19 Ekim 2012 Cunagiinii saat 14:30 da toplanmrqtrr-

Toplanhd4 dncelikle 25 Nisan 2012 tarihinde yaprlan Salhk Bakanhsr Kurum Idari Kurul
toplantrsrnda alnan ve Kurumumuzu ilgilendiren kararlar deferlendirilmig ve ardmdan da yeni gi.indem
maddeleri gdriiqtilmiiqttir.

rix

TopLANTISINDA GoRU$tirnN
A ) NisAN 2012 TARiHLi sAGLTK BAKANLIGI
KURUMU NIAZGOREV ALANINA CiNBN HUSUSLAR

1)

vn

Aile hekimli[i uygulamasmda on griri.ilen bir iglem olmamasma ra[men safhk kurum

kuruluglannda gahgan yardrmcr

salhk personeli Aile Sa[h[r Merkezlerine gegici

ve

olarak

grirevlendirilmektedir. Gerekli dtizenlemelerin yaprlarak bu gorevlendirmelerin kaldrrrlmasr, <izellikli
yerlere yaprlacak zorunlu gegici gcirevlendirmelerde ise aile sa[hgr elemanlanna kadrolanmn bulundu[u
kurumlarrndan aldlklan doner serrnaye ek ridemelerine eqit bir odeme yaprlabilmesi ve ikinci bir elaman

verilmesi igin gerekli dtizenlemelerin yaprlmasr hususunda; Konu

ile

alakah olarak yrinetmelik

gahgmalanrun devam etmekte oldu[u.

2) Bakanhk Merkez

Tegkilatr gahqanlarrnrn ipe gidig-geligleri igin servis araglan temin edilmesi

veya personele gidig gelig i.icretlerinin cidenmesi hususunda; Kurum Bagkanhglmrzrn2Ol2 Mali Yrh
Btitgesinde yeterli biitge bulunmadr[rndan herhangi bir iglem yaprlamamrqtrr.20l3 mali yrh igin ise
gahgmalar devam etmekte oldu[u,

3)

Saghk tsakanhSr ve Saghk-Sen iqbirlifi ile "Aile Hekimlipi Uygulamalannda Kargrlagrlan

Sorunlar ve Qciziim Yollan" isimli geniq katrhmh bir sempozyum dtizenlemesi hususunda; Talep uygun

gdriilmiig olup, semp ozyum iqin Sa$hk-Sen ile gahqmalara baglanaca[r,

4)

Scizlegmeli personelin yeniden hizmete altnmast

ve kurum igi yer depiqtirmesine iliqkin

y<inergenin 7. maddesinin 3. fikrasrrun son ciimlesinde, "Eqlerden

pozisyon veya standardrn uygun olmast halinde, diger eg bu

biri 5. veya 6. hizmet b<ilgesinde

ise

il' e atanabilir." ibaresi yer almaktadtr. Bu

htkrim zorunlu olarak uygulanmakta ve eglerden biri 5. veya 6. bcilgede gahgryor ise hizmet gurubuna
bakrlmaksrzrn

5.

veya

6. bcilgedeki egin, eq durumu talebi reddedilmektedir. Bu nedenle, sciz konusu

durumun htzmet guruplanna gdre de[erlendirilip atarnayaptlmasrna imk6n saplanmasr hususunda; Konu

ile alakah olarak yeniden deferlendirme yaprlacalr.

5)

663 sayrh KHK ile vekil ebe/hemgirelerin 4/B sozleqmeli statriye gegiqleri yaprlmrgken;

yrllarca vekil ebe/hemqire olarak gdrev yaprp da kamu yarafl ve hizmet gereklerini gdzeterek aile

hekimligine gegenler, kararnamenin yrinirliige girdigi tarihte vekil ebeAremqire olarak gdrev
yapmadrklarr igin bu haktan yararlanamamrgtrr. Uzun yrllar vekil ebe/hemgire olarak gahqan soz konusu
personelin malduriyetini ortadan kaldrrabilmek igin aile hekimliline gegen vekil ebe/hemgireler de 4lB
sozlegmeli pozisyona gegirilmesi hususunda; KPDK (Kamu Personeli Danrgma Kurulu) ve

YiK (Yiiksek

idari Kurul) toplantrsrna teklif olarak sunulmaslnln uygun olacaSt,

6)
briit gelir

4688 sayrh Kanuna g<ire sendika iiyelik aidatlannrn tespitinde, damga vergisine tabi ayhk

esas ahnmaktadrr.

darnga vergisine

Aile hekimlerinin cari giderleri ise her ay mutat olarak ridenmekte olan

tabi ayhk brtit gelir kapsamrnda deferlendirilmedilinden sendika iiyelik aidatlarrnrn

tespitinde dikkate ahnmasr gereken tutann tespiti hususunda aragtrma yaprlmasr, Devlet Personel
Bagkanh[rna ve Maliye Bakanh$r'na gdriiq sorulmasmm uygun olaca$r,

7)

6111 sayrh Yasa ile sozlegmeli personele aile yardrmt <idenece[i hiikiim altrna ahnmrgtrr.

Stizleqmeli olarak g<irev yapan aile hekimlipi personeline ise aile yardrmr <idenmemektedir. Aile

hekimlifi personelinin de aile yardrmrndan yararlandrnlmasrrun sa$anmasr hususunda; Yonetmelik
defiigikli[i gerektirdifi ve di[er kurumlarr da ilgilendirdilinden dolayr konunun Toplu

Scizlegme

gririigmelerinde giindeme getirilmesinin uygun olaca$r,

8)

632 sayrh

KHK'ya

gore stizleqmeli personelin kadroya gegiq iqlemleri yaprlrrken, 657 sayrlr

Kanunun 4/Amaddesine tabi ve Kanunun ttim haklarmdan yararlanrnasr gereken s<izlegmeli personelden

iicretleri d<iner sermayeden <idenenler, dciner sernaye kadrolanna gegiritmiqlerdir. Bdylece Saphk
Bakanhgr brinyesinde aynr gcirevi ifa eden, aynr yerde gahgan ancak farkh statiilere tabi iki farkh kadrolu

istihdamr sciz konusu olmuqtur: Genel biitge kadrolular ve dtiner sermaye kadrolular. Ddner sennaye
kadrolu personelin maaglannda yaganan gecikmeler

ve atartalannda

yaganan sorunlar, bu personelin

malduriyetine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, d<jner sermaye kadrosunda gahgan personelin genel
btitge kadrosuna gegirilmesi hususunda; Doner sermaye kadrolannda gahgan personelin Genel britge
kadrolanna atanmalanmn hukuki agrdan herhangi bir sakrncasr olmamakla birlikte kadrolann durumu
hakkrnda gerekli gahgmalann yaprlarak ve en krsa zananda sonuglandrnlmasr,

9) Salltk kurum ve kuruluqlannda gahgan hekim drgr personelin tedavi agamasmda smrrlr
sayrda olmakla beraber yaptrklan hatalann tazmini igin hekimlerde

oldulu gibi hekim

drqr personelin de

zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasr kapsamma ahnmasr hususunda gahgma yaprlmasrrun uygun
olacafr.

10) Kurum igi naklen atamalarda. personele 5 tercih hakkr verilmektedir. Kurum igi naklen

ilan edilirken, artrk birim bannda ilan
tercih edebilecekleri il saylsr azalmaktadrr. Bu nedenle, kurum

atama kuralarr <inceden "sosyallegtirme b<ilgesi" olarak

edilmektedir. Dolayrsryla da personelin

igi naklen atamalarda personele 10 tercih hakkr verilmesi hususunda; DPB gori$ sorularak gelecek
cevaba grire uygulama yaprlmasr,

11) Hemgirelik Kanununun gegici 2. maddesine gdre; hemqirelige eqdeler salhk memurlufiu
b<jltmrinden mezun olanlar, hemqire olarak gahgrrlar. Bu maddeye istinaden PDC ve standartlar birlikte

delerlendirilerek talepte bulunan saghk memurlarrrun smavsz olarak hemgireli$e gegirilmesi,

B) YENI CUNNNVT KONULARI:

12) G<irevde ytikselme ve unvan de$iqikli$ smavlan her yrl yaprlmah ve e[itimler uzaktan

e[itimle yaprlarak hem zartan kaybrnrn onlenmesi hem de masraflann azaltrlmasr igin

gahgma

yaprlmasmm uygun olacalr,

13) Gtjrevde yiikselme

srnavmdan 70

vetizeri puan alarak baganh olanlann atanabilmesi igin

gerekli gahgmalann yaprlmasr"
14) Ncibet ticretleri giiniimiiz kogullanna uygun hale getirilmelidir. Niibet ticreti hesaplamasrnda
<incelikle bakrlmasr gereken, bir mesai saatinin iicretinin ne kadara tekabtil ettigidir. Buna g<ire de ncibet

iicreti bir mesai saatinden fazla olmahdrr. Talep makul olup, Maliye Bakanhgr ile g<iriigiilerek gahgma
yaprlmasr,

15) Sa$hk hizmetleri ve teknik hizmetler smrfinda gdrev yapan personel, mesleki bir iist
ci[renim bitirmeleri halinde buna iligki

n zarn ve tazminatlardan

yararlanabiimekteler. Oysaki bitirilen

bdliimtin kendileri igin mesleki nitelikte olup olmadr$rna bakrlmaksrzrn, bulunduklarr hizmet smrfina
atanrlabilmesi igin yeterli olmasr halinde bitirdikleri iist ciprenimleri esas ahnarak zarrrve tazminatlardan
yararlandrnlmasr,.

Aym hakkrn iist <iSrenim bitiren genel idari hizmetler smrfi personeline de verilmesi ve onlann da

e[itimlerine devam etmelerinin karqrhgrmn kendilerine ridenmesi gerekmektedir. Onlisans bitirmeleri
halinde cinlisans mezunu olmalarrndan kaynaklanan zarn tazminatlardan, lisans bitirmeleri halinde lisans

mezunu olmalanndan kaynaklanan zarn tazminatlndan yararlanmasl hususunda DPB

ve Maliye

Bakanh [r' na g<ir0g sorularak uygulamamn drizeltilmesi,

16) Hem fiziki hem de psikolojik ycinden

yrpratrcr bir hizmet yiiriiten saghk gahganlan

fiili

hizmet siiresi zammrndartyararlanrnalLdrr. Bu konu bir gok kurumu ilgilendirdifinden oncelikle SGK ve

diler kurumlarla

g<inigme yaprlmasr,

17) Becayiqlerde aym hizmet b<ilgesi gartr kaldrrrlmaltdr. Bu konuda herhangi bir
ya$anmamasr igin de, becayiqlerde talepler Bakanhkga koordine edilen merkezi

srkrntr

bir ortamda ahnmah ve

kiqilerin birbiriyle iletigime gegmeleri <inlenmelidir. SBN'de forum sayfasmm talep uygun gonilmekle

birlikte, becayiglerde aynr hizmet bolgesi qartmm kaldrrrlmasr ile

ilgili

mevzuatta defiigiklik

gerektirmektedir. Yaprlacak deligiklik iizerine de becayiglerin merk ezi bir ortamda koordine edilmesi
rizerinde gahgrlmasr,

18)

Gecikmig terfilerde gegmiqe ddniik maag ridemeleri yaprlmakta, ancak dciner sermaye

<jdemeleri yaprlmamaktadrr. Geqmiqe d<iniik olarak ddner sermayeler de Odenmelidir. Bu konuda yasal

engel varsa gerekli di.izenlemenin, terfilerin gecikmeksizin otomatik olarak yaprlmasr ycinrinde
gahqmalann tamamlanmasr,

l9) CKYS sistemindeki

sendika modriliinden sendikalara ait bilgiler dtizenli olarak ahnmah ve

sistem gtincel tutulmahdrr. Bu konuda ttim illerde uygulama
ayrrca sendikalara kendileri ile

birli[i olmasr igin genelg e

ilgili bilgilerin di.izenli olarak paylagrlmasmm

yazrlmasr,

safilanmasr,

/C'li personelin iicret dtgrndaki hak ediqlerine iligkin diizenleme yaprlmah ve bu personel

20)

doner sermayeden yararlandmlmahdrr. Konunun aragtrrlarak tiirn 4/C'lilere rig ayda bir 6denen 45 TL

toplu scizlegme ikramiyesinden yararlandrnlmasr igin tagra tegkilatr birimlerinin uyanlmasr,

2I)

17.08.2012

taih ve 28387 sayrh Resmi

Gazetede yayrmlanarak

yiinirliile giren Saglk

Bakanh$r ve Ba[h Kuruluglann Taqra Teqkilahnda G<irevli Personele Ek Odeme Yaprlmasma Dair

Ytinetmelik ile entegre hastanelerde gahqanlara iligkin birgok diizenleme mevzuattan grkallmrgtrr. Bu
nedenle entegre hastanelerin gelece[ine iligkin endigeler hasrl olmu;tur. Bu kaygrlan ve entegre
hastanelerde gahqanlann malduriyetini ortadan kaldrrmak igin agagrdaki hususlarla

ilgili

dtizenleme

yaprlmahdrr:

a. Entegre hastaneler igin

de

tizellikli birim tanrmlamasr yaprlmahdrr. Toplu

s<izlegme

htikmii

gere[i 112 gahganlanrun <izellikli birim farkrndan yararlandmlmasr igin gahgma yaprlma!

b.

Entegre hastanelerde gorev yapanlaraveilen%o20 ek puan verilmeye devam edilmeli,

22) Halk saEh[r mtidtirltiklerine bafh entegre hastanelerde yemekle

sagh[r mtidiirltiklerindeki bu problem ivedilikle gdzrilmelidir. Hizmet

ilgili srkrntrlar vardrr. Halk

a[m ihalelerinin

yaprlarak

hastanelerde vemek grkanlmasr,

23) Toplum salhlr merkezinden aile hekimligine gegici olarak gdrevlendirilen aile sag|[r
elemanlanna gtirevlendirildili aile hekimlifindeki aile salhg elemaruna verilen d<iner sermayenin
%50'si verilmektedir. Aile hekimlilinde grirevlendirildigi igin toplum salh[r merkezindeki
sermayesi de kesilmektedir. Bu nedenle de gegici olarak g<irevlendirilen aile

d<iner

salh[r elemanlarma toplum

sallrSr merkezinde aldrklanndan daha az diiner sernaye ridenmektedir. Bu malduriyetin g<izrilmesi iqin
dtizenleme yaprlmasr,

24) S<izleqmeli aile hekimi ve aile salhgr elemanlannrn stizlegme stireleri iki mali yrl olup, yrlhk

izinlerini bu stire igerisinde kullanmalan gerekmektedir. Ancak iki yrlhk sdzlegme donemi igerisinde
kullamlmayan yrlhk izinler bir sonraki yrla aktarrlamamaktadrc. 657 sayrh Kanuna gcire ise yrlhk izinler

bir sonraki yrla devredilebilmektedir. Bu durumda srizleqmeli aile hekimi ve aile sa[h[r elemanlanrun
da, o yrl igerisinde kullanrlmayan izinlerinin bir sonraki yrla (bir sonraki stizlegme dcinemine denk gelse

de) aktarrlmasr hususu kanun de$iqiklili gerektirdilinden konunun Toplu

S<izleqme g<iri.iqme

maddelerinde ele altnmastntn uygun olacalt,

25) Salhk hizmetleri srmfi gahganlanrun ek gdstergeleri artrnlmahdrr. Hekim ve hekim

drgr

personelin gahgrrken aldrklan iicret ile emekli olduktan son.ra aldrklarr iicret arastnda rinemli bir fark

vardrr. Ek gcistergedeki artrg emekli olunca alaca|r ricreti tinemli olqride etkiledilinden bu konuda
gahgma yaprlmahdrr. Konu hakkrnda

Vif

gUtsek idari Kurul) toplantrsma teklif sunulmasr,

26) Toplu scizlegme kazantmlanmrzdan; vekalet edilen kadroya iligkin hizmet alam kadro unvan
katsayrsmrn uygulanabilecefi gartlara uygun olarak herhangi

bir gdrevi vekalet yiiriiten

personele

yaprlacak ek cideme tutanrun belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya iligkin matrah esas almaca[rna

dair htikmiin

uygulanmasrnda

illerde farkh uygulamalann oldu[u ve stkmtrlann yagandrgr

grirtilmektedir. Bu srkrntrlar ivedilikle gdztilerek ttim illerde aym uygulamanln yaprlmasr sa[lanmah ve
bu durumda qlanlann geriye d<imik malduriyetlerin gtiziilmesi,
27)Hastanelerde ve 1I2 acil servis istasyonlannda gahgan pratisyen tabiplerin hizmet alam kadro

unvan katsayrlarr 0,20 orarunda artrrlmasr igin Y<jnetim Hizmetleri Genel Mtidiirltgii ile koordine
edilerek gahgma yaprlmasr,

28) 632 sayilr KHK ile s<izleqmeli iken kadroya gegenlerin

20Il yinailiqkin

20 gtinltik yrlhk

izin haklanrun tamamrmn kendilerine verilmesi igin gerekli dtzenlemenin yapilmasr,
29) 4688 sayrh Kanun kapsamrnda sendika genel merkezi y<inetim kuruluna segilen ve ayhksz

izne ayrianlarrn Bakanhk ve ba$h kuruluqlannda grirev yapffiL eglerine atarta ve yer deligtirme
dcinemlerine bagh kalmaksrzrn tayin hakkr verilmesi igin gerekli diizenlemelerin yaprlmasr,

30) Boqanma davasr devam ederken gegici g<irevlendirebilecekler ile boganma nedeniyle tayin
talebinde bulunacaklann D ve C grubu illerin

yail sra ailelerinin bulundulu yerlere

de gidebilmelerine

imkan verilmesi igin Yrinetim Hizmetleri Genel Mtidtirlii$ri ile koordine edilerek gahqma yaprlmasr,

31) Doluluk oranr ytiksek olan ilden bir rist hizmet b<ilgesine standardrn uygun olmasr halinde
doluluk oranl'diigiik olan illere atarna yaprlabilmesi igin gerekli gahgmalann yaprlmasr,

32) Sa[hk BakanhSr ve bagh kuruluqlarda gdrev yapan personele re'sen yaprlan

gegici

grirevlendirmelerde hangi kurum veya kuruluqun driner sermayesi y{iksekse, o kurum veya kuruluqtan
dciner sermaye ridenmesi igin gerekli dtizenlemenin yaptlmast,

33) 6354 sayrh Yasa ile 663 sayrh KHK'ya

ve araqtrrmact kadrosuna atanmrg
sayrlanlardan <jnceki gorevlerini yapmaya devam edenlere, 2llI/20I1 tarihinden itibaren alln ayr
gegmemek izere ve s6z konusu grirevleri yiinitti.ikleri stirece 209 sayrh Kanunun 5 inci maddesi
eklenen

uyarlnca yaprlacak ek ridemenin, eski kadrolan esas almmak suretiyle aynt usul ve esaslar gergevesinde
<idenmeye devam olunaca[rna dair di.izenlemedeki

6 ayhk srirenin uzatlmasr igin kanun defigikligi

yaprlmasr.
Hususlanmn defierlendirmeye ahnmak izere idareye teklif edilmesine oy

Baqkan Yardrmcrsr
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birlifi ile karar verildi.
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