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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİrası
GENEL MERKEZINE
GMK Bulvarı Özveren Sok. No. 9/3 Demirtepe / ANKARA

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22'nci maddesi ile Toplu
Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu
Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına
İlişl<in Yönetmelik hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ve sendikanız temsilcilerinin
katılımıyla 30.10.2017 tarihinde yapılan kurum idari kurulu toplantısında alınan kararlar ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
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Evrakın elekronik iınzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 7b8bde0-349848|c-b692-490d2g67485 kodu ile erişebilirsinL.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elekronik imza ile imzalanmıstır,

NisAN 2ou KuRuM iDARi KuRut"U ToPLANT|sl GüNDEM KoNuLAR|NlN
DEĞERtENDiRiLMEsi
1. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı en kısa zamanda

yapılmalıdır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel
Yönetmelikte değişiklik yapılmış ve Bakanlığımız YönetmeIiğinin Genel Yönetmeliğe uygun hale
getirilmesi çalışmaları tamamlanarak, 31 Mart 20u tarihli ve 30024 saylll Resmi Gazetede
yayım lana rak yürürlüğe girmiştir.
Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında 557 sayılı Devlet Memurları
Kanununa tabi oIarak değişik sınıf ve unvanlarda görev yapan personel için 08 Ekim 2017 tarihinde
unvan değişikliği yazılı sınavı yapılmıştır.

2. Devlet Memurlarl Yiyecek Yardlml Yönetmeliği'nin Ek 2. maddesine Eöre "A7, A2 ve c tipi Acil
Sağhk HizmüIeri istasyonları ile il Ambulans Seıviğ Komuto Kontrol Merkezinde |iilen görev yapon
personel hariç olmak üzere bu Yönetmeıiğe göre yiyecek yordımından yororlonacak perconelden
sağhk Bakanhğ,

u2

dahı , ıı
ce belirlenen saöhk

dcıı soğhk hızmülerinde oörev vooan oersonel lsözlesmeıı De6oneı

soğlık müdürlüklerinin vemek servislerinden veva il sağhk
seruislerinden ücret ödemeden varorlanır." tL2
Bakonhöına bodh vdtdkh tedovi kurumlorının
Başhekimlik çalışanları da bu kapsamda yemek servislnden ücret ödemeden yararlanmahdır.
Devlet Memurları Yiyecek Yardlmı Yönetmeliğinin Ek 2. maddesinde geçen "Soğhk Bokonlığı 712
Acil Soğlık Hizmetlerinde görev yopon personel (sözleşmeli personel dohi|" ibaresindeki 112 acil sağlık
hizmetleri tanımI içine hangi birimlerin dahil olduğuna dair Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
taraflndan yapılacak belirlemeye istinaden il Ambulans serVisi Başhekimlik personeline ücretsiz yemek

hizmetiverilip verilmeyeceğine dair uygulama birliği sağlanmasına yönelik olarak Acil Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ve Strateji Geliştirme Başkanlığlnın katlllmlyla
ortak bir çallşma yürütülmekted ir.
Ayrlca, konu hakkında AcilSağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Maliye Bakanllğlna görüş

sorulacaktlr.
3. şehir hastanelerinde yaklaşlk 18 hizmet alanı yüklenİciye devredilmektedir. Mevcut tecrübe ve
insan kaynağı alt yapısından faydalanılması ve bu 18 alanln azalt|lması gerekmektedir.
Aşağlda belirtilen Kanun Ve Yönetmelikler çerçevesinde bu hizmetlerin yükleniciler taraflndan
gerçe kle ştirilmesi gerekmekted ir.

6428 sayılı sağllk Bakanllğlnca Kamu Özel iş Birliği Modeli ıle Tesis Yapt!rllmasü, Yenilenmesi Ve
Hizmet Al|nmasl ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapllmasl Hakklnda
Kanunun 4. maddesinin 2. flkrasına göre, "Tesisin ve ticori hizmet olanlorının yopım işlerinin

projelendirilmesinden ve finonsmanının soğlonmosındon, yopımındon, boküm ve onorümündan,
yükleniciye bırakılon hizmetlerin yerine getirilmesi ile ticari hizmet olonlorınün işletilmesinden, sözleşme
süresi sonundo yerleşkenin her türlü borç ve taohhütten ori, bokımlı, çolışır ve kullonılobilir durumdo
Bokonlığo devredilmesinden yljklenici sorumludur. Yüklenici, sözleşme süresince üçüncü kişilere
vereceği her türlü zorordon sorumludur. Yüklenicinin sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini yerine
getirmemesi hdlinde idorenin uğroyacoğı zorarın tdzminine ve cezoi şortloro Ilişkin hükümlere
sözleşmede yer verilir."
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Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel iş Birliği Modeli ile Tesis Yaptlr|lmasl, Yenilenmesi Ve Hizmet
Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nin 4. maddesinin aşağıda belirtilen fıkralar|nda da söz konusu
hizmetler şu şekilde tanlm lanmlştlr.
'1) Hizmet: Tesisin ve ekipmonlorın kullonımo hozır tutulmosıno yönelik bokım, onorım ve benzeri
hizmetler ile ilgili mev.uotüno göre hizmet olımı yoluylo gördürülebilecek hizmetleri,

l) ihtiyori hizmetler: Hizmet

olümı yoluylo gördürülebilecek olon, yijkleniciye verilip verilmeyeceği

idorenin tokdirinde bulunan ve ihole dokümonındo belirlenen temizlik, gijvenlik, otopqrk, loborotuvor,
görüntüleme ve benzeri destek hizmetlerini,
ş) Mecburi hizmetler: Tesisinin ve ekipmonlarının kullonımo hozır tutulmosına yönelik olup bino ve

arazi

hizmetleri, yer ve bohçe bakım hizmetleri, olağonüstü bokım onorım hizmetleri gibi idore torafındon
ihole dokümonındo belirlenen, yüklenici torofındon yerine getirilmesi mecburi olon hizmetleri" ifade
ede r.

söz konusu, Yönetmeliğin 66 ncl maddesinin (c) fıkrasında ise "Yüklenici: Hizmetleri yerine
getirmek ve ticori hizmet alonlorını işletmek ile yükümlüdür." denilmektedir.

Anllan Kanun Ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlar kadar yüklenici
taraflndan hizmetler ifa edilmektedir. ihtiyaçlar dikkate alınarak mevcut insan kaynağından
fayda la n ılma ktad ır.

Şehir hastanesiyapılan illerdekisöz konusu personel ihtiyaç çerçevesinde istihdamı ile ilgiliçalışma

yürütülmektedir.
4. Lisans tamamlama hakhndan yararlanan çahşanlannın staj sorunu

çöıülmelidir.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, lisans tamamlama eğitim programı içerisinde yer
alan uygulama eğitimi hususunda öğrencilere Sağlık Müdürlükleri koordinasyonunda gerekli kolaylığın
sağlanması yönün de 20.o2.20L7 tarih ve 172 sayılı yazl ile 81 il Sağlık Müdürlüğüne talimat Verilmiştir.

Ayrıca, anılan Genel Müdürlük tarafından, lisans tamamlama eğitim programı içerisinde yer alan
uygulama eğitimlerinde yaşanabilecek zorlukları önlemek amacıyla, işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin
dikkat edilmesi gereken hususlar ha kkında 81 il sağllk
gönderilmiş olup staj sorunu çözülmüştür.

M üd ürlüğüne 09.03.2017 ta rih ve 227 sayılı yazı

5, 2OL7 Yılı hac

organizasyonunda sağhk çalışanları görevlendlrmelerinden 112 çalışanları
yararlanamamlştr. 8akanlık tarafından, Dıyanet lş|erl 8aşkanlığl ile u2'lerin hac
organiıasyonlaflnda görevlendirmelerinin 9ağlanmast yönünde görüşme yapllmah ve sorun
çözülmelidir.
Hac Organizasyonunda görev|endirilecek sağlık personeline ait kriterler her yıl Diyanet İşleri
Başkanlığı Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmektedir.
Bakanlıklar arasl Hac Ve Umre Kurulu'nun 79.].2,201,6/08 sayılı Kararı gereğince, 2017 Yılı Hac
Organizasyonu ile hacca gidecek vata ndaşla rım ıza verilecek sağhk hizmetleriyle ilgili esasları tespit
etmek amaclyla, Diyanet işleri Başkanlığı temsilcisinin koordinasyonunda ve Başkanlığında; Sağlık
Bakanlığı, Türkiye seyahat Acentaları Birliği temsilcileri ile Hac Ve Umre Hizmetleri Geneİ
Müdürlüğünce belirlenen üyelerden oluşturulan "Hoc 5ağlık Komisyonu" O3.02.2077 tarihinde yapılan
toplantlda 2oL7 Yılı Hac organizasyonunda görevlendirilecek sağlık personelinin seçimine ilişkin
komisyon raporunda ihtiyaç ve belirlenen kriterler doğrultusunda kararlar ahnmtştlr.
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5. 657 saylh Kanunun Hastahk ve Refakat iznine ilişkin 105. maddesi dlşındaki nedenlerden ötürü;

eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşleri hastanede yatarak tedavi gören çalışanlar, bu yakınlarına
tedavı altlnda oldukları sürece refakat etmeleri halinde, bu sürede 557 saylh Kanunun 104.
maddesinin (C) bendi gereği mazeret izinli sayılması 8erekirken, yıllık izin almak zorunda
kalmaktadlr. Mazeret izİnlerinde hastanede tedavigören yakını bulunanlar için idarecilerin inisiyatifi
olmaksızın mazeret izninden yararlanabilmeleri sağlanmalıdır.

657 sayıh DMK'nın 105, moddesinde,

"

...merkezde otomoyo yetkili

omi, ilde vali,

ilçede

koymokom ve yurt dışında diplomotik misyon şefitarofından, birim omirinin muvofokoti ile bir yıl içinde
toptan veyo bölümler hdlinde, mozeretleri sebebiyle memurloro on gün izin verilebilir. Zoruret halinde
öğretmenler hariç olmok üzere, oynı usa e on gün daho mazeret izni verilebilir. Bu tokdirde, ikinci kez
verilen bu izin, yıllık izinden düşültjr. " hükmüne yer verilmiştir.

Ayrlca, Devlet Personel Başkanlığlnln 10.05.2013 tarihli Ve 6759 sayılı görüşlerinde "...memurı,ın
bakmoklo yükümlü olduğu kişiler ile bakmoklo yükümlü olmodığı eşi, çocuklorı onne ve bobasının
hostolonmasü sebebiyle soğlık kurum ve kuruluşlorıno mürocoot ederek söz konusu kurum ve kuruşlorco
muayene edilmesi sırasında yo da muoyene sonrosı tetkik ve tohlillerde geçirdiği sürelerde söz konusu
kişi!ere refakot etmesi amocıyla, Devlet memuruno verilen iznin, yıllık izinden veyo mozeret izninden
düŞül me mesi ge rekt4ii" ifade edilmiştir.

Bakanlığımız personelinin be|ge

ile birlikte

müracaatı halinde anılan Kanun Ve görüş

doğrultusunda işlem tesis edilmektedir.

vekilet durumunda ek ödeme başlıkİ maddesine göre "209 myılı Kanunun 5
inci maddesine istindden yürürlüğe konuldn yönetmelikte yer olon vekabt edllen kadroyo ilişkin
hizmet alon, kadro unvan kotsoyısının uygulanobil*eği şartldra uygun olorak herhangi bir görevi
vekületen yürirten personele yapılacak ek ödeme tutannın belirlenmesinde, vekaıet edİlen kodroya
ilişkin matroh esos ohnır,'Vekalet edilen kadronun matrahı ile asıl kadronun matrahından hangisi
yüksek ise o kadronun matrahı esas alınmalıdır.
7. Toplu sözleşmenin

201,6 ve 20L7 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin ek ödemeye yönelik hükümlerinin

Bakanlığımız taşra teşkilatlnda (il soğıük Müdürlükleri ve boğlı birimlerinde| 0r.07.2o16-3l.I2.2017
tarihleri araslnda ne şekilde uygulanacağlna ilişkin açıklamalar yapllmlşt|r.
Anllan yazünln 4 üncü maddesinde "Toplu sözleşmenin "Vekalet durumunda ek ödeme" başlıklı 9
uncu maddesinin birinci f|kraslnda yer alan;

"Madde 9- |L| 209 soyılı Konunun 5 inci moddesine istinoden yürürlüğe konulon yönetmelikte yer
olon vekolet edilen kodroyo ilişkin hizmet olonı kodro unvon kotsoyüsının uygulonobileceği şartloro
uygun olorok herhongi bir görevi vekoleten yürüten personele yopılocok ek ödeme tutorının
belirlenmesinde, vekalet edilen kodroya ilişkin motroh esas olınır." hükmi uyarınca;
şartlara uygun olarak herhangi bİr görevi Vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödemede, ek
ödeme matrahı olarak vekalet edilen kadroya ilişkin ek ödeme matrahı esas alınacaktır." şeklinde
açıklanmış olmakla birlikte, 2006-1.0344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinde yer alan
"657 soyılı Konunun 86 ncı moddesi uyorınco;
o) 7) Kurumlorünco bir göreve kurum içinden veyo diğer kurumlordon vekalet ettirilenlere;

oa) Vekoletin, 657 sayılı Konunun 86 ncı moddesine binoen yapılması ve bu hususun onoydo
belirtilmiş olmosı,
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bb)Vekoletin, Bokonlor Kurulu kororı veyo müŞterek karor ile otomo yopılmosı gereken kadro veyo
görevler için ilgili Bokan, diğer kodro veyo görevler için osilI atomoyo yetkili omir torofındon verilmesi,

cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuotı uyorınco osoleten otonmoda oronon tüm şortlorl
(asoleten otonmado sünov Şortü dronılon kodro veyo görevler için bu sınavloro girebilme hakkının elde
edilmiş olması dohil) bir arodo toşımolorı, koydıylo1Vekalet ettikleri kodro veyo görevler için bu Koror

uyorınca öngörülen zom ve tozminatlorın toplom net tutarının, osli kodro veya görevleri karşıhğındo
fiilen oldıklorı zom ve tozminotlğrın toplom net tutorındon fozlo olmosı holinde, orodoki fork; 557 soyılı
Konunun 175 inci moddesindeki oranlor dikkote olınmoksızın, vekalet görevine boşlanıldığı tarihten
itiboren ve vekolet görevinin fiilen yopıldığı sürece ödenir." hükmüne binaen, şartlara uygun herhangi
bir görevi vek6leten yürüten persone|e, asıl kadrosu ile Vekalet ettiği kadronun tavan ek ödeme matrahl
ayrl ayrı hesaplanmakta Ve yapllan kıyaslama neticesinde Vekalet edİlen kadronun matrahl daha yüksek
ise vek6let edilen kadronun tavan ek ödeme matrahı, vek6let edilen kadronun matrahI daha düşük ise

asll kadrosunun tavan ek ödeme matrahl esas allnmaktadlr.

Netice itibariyle, şartlara uygun olarak herhangi bir görevi vek6leten yürüten personelin tavan ek
ödeme matrahının hesaplanmasında - mezkür Bakanlar Kurulu Kararı hükmü de dikkate alınarak- asıl
kadrosu ve vek6let ettiği kadronun tavan ek ödeme matrahlarü k|yaslanmakta; hangisi yüksek ise taVan
matrahı hesaplamasında onun kalemleri esas alınmaktadır.
Diğer bir unsur olarak da şartlara uygun olarak herhangi bir görevi vek6leten yürütmekle birlikte

vek6let aylığından yararlanamayan personele ek ödeme tavan matrahı hesaplamasında da tersine
işlem tesis edilmemekte, asıl kadrosu üzerinden tavan ek ödeme matrahl hesa planmaktadlr.
Vekalet durumunda ek ödeme maddesi 3 dönemdirToplu Sözleşme hükmü olarak uygulanmakta
olup, uygulamanın başlangıç tarihi olan 15 Temmuz 2012 tarihinden itibaren de Bakanlığımız taşra
teşkilatında yukarıda yapılan açıklama|ar doğrultusunda işlem tesis edalmekte olup, uygulanmada
tereddütte mahal verecek herhangi bir durum yaşanmamaktadır.
8. Eğitım mazeretine bağlı tayin olanların, dercıerine devam edebİlmelerİ içın kolaylık sağlanma|ıdır.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlık Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18.madesinde;
"...Mozerete doyolı otomolor Bakdnlık ve boğlı kuruluşlorünco il müdürlüğü, müdürlük veya birlik emrine

yapılır. Münhol kodrosu bulunmoyan iü'e, birıige ve soğlık birimine atama yopılomaz." hükmüne yer
Verilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Sağllk Hizmetleri Ve Yardlmcl Sağlık Hizmetleri 5ınlfl Harici Personelin Atama Ve
Yer Değişikliği Yönergesinin 11'inci maddesinin ikinci fıkrasında; "Örgün eğitim olorok lisons öğrenimine

devom eden personelin yer değişikliği tolebi süre ve dönem şortı oranmodon yerine getirilebilir"
hükmüne yer verilmiştir.

Öğrenim durumu nedeniyle yapılan atamalar yukarıdaki hükümler kapsamında il emrine
yapılmakta olup ilgililerin eğitimlerine devam edebilmeleri için taşra teşkilatı birimlerince gerekli
kolayllklar sağla nma ktadlr.
Öğrenim mazeretine istinaden anılan hükümlerce il emrine atamas|yapılan personelin, standardın
uygun olması kaydlyla eğitim kurumunun bulunduğu il veya ilçe merkezindeki sağlık tesisine yapılması
gerektiği hususu taşra teşkilatlna bild irilecektir.
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9. 112 Acil Sağlık istasyonları ile il Ambulans Komuta Kontrol Merkezınde görev yapan ve nöbet usulü

ile çalışan personelin mesai dı$ndaki eğitim programlarına katılmaları karşılığında nöbet ücretiveya
lzni almaları sağlanmalıdır.

Eğitimde geçirilen sürelerin nöbet süresi olarak değerlend irilmesi mümkün olmamakla birlikte
eğitimde geçirilen süreler çalışılmış gün olarak aylık mesai içinde değerlendirilmektedir.112 Acil 5ağlık
istasyonları ile il Ambulans Komuta Kontrol Merkezinde görev yapan bir personel ay içinde eğitime
kat|ldlğl takdirde eğitimde 8eçirdiği süreler aylık çalışması gereken süreden düşülmekte ve personelin

ay içerisinde diğer günlerde çalıştığı ve asgari 5 saat nöbet tuttuğu sürelerin beIirlenen aylık mesai
süresinden fazla olması durumunda, aylık çalışma süresinin üzerindeki nöbet saatleri izin Vermek sureti
ile ka rşıla namıyorsa nöbet ücreti ödenmektedir.
Diğer taraftan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara
ilişkin 2018 Ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme metninin 34. maddesinde,

"

209 soyılı

Kanunun 5 inci maddesi uyorınco yopılon döner sermoye ödemelerinde, 112 ocil soğlık hizmetlerinde
çolışonlorün ilgili mevzuotü uyorınco olmok zorundo olduklorı zorunlu eğitimlerinde geçen görevlendirme

süreleri yıldo 70 günü geçmemek üzere, söz konusu eğitimlerde eğitici olorok görevlendirilenlerin ise

görevlendirme süreleri yılda

20 günü

geçmemek üzere "çolışılmoyon

gün"

kapsomındo

değerlendirilemez. " şeklinde açıklama lara yer verilmiştir.

10. uMKE'de görev alan, nöbet tutan ve uMKE çalışmasına katılanların özellik arı eden birim
katsay|sı, mesai gibi konularda sorunları devam etmektedir. UMKE ile ilgili bir mevzuat düzenlemesi
artlk yapllmahdlr.

UMKE personelinin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri Acil Sağlık Hizmetleri

Genel
Müdürlüğünce heryıl planlanmakta olan yıllık faaliyet planı kapsamında gerçekleştirilmekte olup ayrıca

ihtiyaca binaen kurulan sahra hastanelerinde ve diğer anlık operasyonlarda ilgili mevzuatlar
çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımız ve il Sağlık Müdürlüklerince gerçekleştirilen sahra hastaneleri
görevlendirmelerinde görevlendirilen personelin uçak dahil ulaşım, yolluk, yevmiye ve konaklama
ücretleri ile nöbet ücretlerinin ödeme işlemleri yerine getirİlmektedir.
Ayrıca, Acil ve Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerinin hazırlık, müdahale ve iyileştirme
süreçlerinin etkin Ve Verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Acil Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce Afetlerde sağllk Hizmetlerİ Yönetmeliği çalışması başlatllmlş olup süreç halen devam
etmektedir.
11. Şehir hastanelerinde bazı hizmetler işletmeciye devredilecektir. Hizmet alımı ile yapılabİlecek
olan laboratuvar vb. hizmetler nedeniyle hilihazırda bu 8örevi yürüten perconel endişe içerisindedir,
Bu perconelin talepleri doğrultusunda; ya görev yaptlklafl illerde ihtiyaç olan kurum|ara ya da
İstedİkıeri illere tayinleri yapılmalıdır.

Maddede yer alan hizmet alımı ile yapılabilecek olan unvan ve branşları ilgilendiren (laboratuvar
vb.) hizmetlerde bu görevi yürüten unvandaki personelin durumu Sağlık Personelinin İl İçi Yer
Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge ve Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği kapsamlnda değerlendirilmektedir.
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12. 663 saylll KHK'ya tabi sözleşmeli çahşanlardan nöbet tutanlara ne izin kulland|nlmakta ne de
üGret ödenmekiedir. Bu sorun çözülmelidir.
Türkaye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatl Çallşma Usul Ve Esaslarl Hakkında Yönergenin
ortak hükümler başlıklı 22 inci maddesinde, "66j soyılı Konun Hükmünde korornomenin 33 üncü

3

fıkrosındo yer olon esoslor çerçevesinde ve yöneticilik görevlerini oksotmomof
kaydıylo; sözleşmeli yöneticilerden, hekim olonlor ildeki soğlık tesislerinde mesleklerini icro edebilir." ,
hükmü yer almaktadlr.
moddesinin

üncü

Diğer taraftan, 663 sayılı KHK'nın 33 üncü maddesinde ise; "(1) Ekli (ll) soyılı cetvelde belirtilen

fıkrosına göre belirlenen tavon ücret esos olınolak
genel bütçeden ekli (lll)sayılı cetvelde belirlenen oronlordo peşin olorak ücret ödenir. Ayrıco personelin
kotkısıylo elde edilen döner sermoye gelirlerinden dynü cetvelde belirlenen tavon ordnlorı geçmemek

personele, 657 soyılı Konunun 4 üncü moddesinin

(B)

koydıyla ek ödeme yopılobilir. Bokonhkço belirlenen hizmet sunum şortlğrı ve kriterleri de dikkote
olınmok suretiyle, bu ödemenin oronı ile usul ve esoslorü; hostonenin grubu, personelin görevi, eğitim
durumu, çolışmo şortlorı ve çolışma süreleri, hizmete kotküsü, performonsı gibi unsurlor esos olınarok
Moliye Bokanlığınün uygun görüşü üzerine Bokonlıkço belirlenir. (2) Sözleşmeli personele yopılocak ek
ödemeler, çolışmoyı tokip eden oyın boşında yopılır. Sözleşmeli personele yukorıdo soyılanlor dışında
herhongi bir ad oltındo ödeme yopülomoz ve sözleşmelere bu hususto hüküm konulomoz." hükmü yer
a

lma ktadlr.

Anılan hükümler birlikte değerlendirildiğinde; 563 sayılı KHK uyar|nca birliklerde sözleşmeli olarak
istihdam edilen tabip slnlfl personel yöneticilik görevlerini aksatmamak kaydıyla sağlık tesislerinde
tabiplik görevlerini icra edebilmekte ancak tabiplik görevlerinden kaynakll olarak kendilerine ilave bir
ücret ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.
13. TsK'dan devrolan 925 ve 657 sayılı Kanuna tabi tüm personel devirden önce hizmet süresi 10

yıldan az dahi olsa 30 gün ydhk izinden yararlanırken, devirden sonra 10 yı|dan az hizmeti olanların
yıllık izinleri 20 güne düşürüldü. Söz konusu personelin herhangi bir hak kaybına uğramaması için
izinlerin devirden önceki esaslara göre devamı gerekmektedir.

Konu hakklnda 08.11.2016 tarihli yazl ile Devlet Personel Başkanlığına görüş sorulmuş olup,
3O.L2.2OI6 tarihli Devlet Personel Başkanlığının konu hakkındaki görüş yazısında "... 6756 soyılı
Konunun 107 inci moddesinde 926 soyülı konuno tobi olup devredilen personelin izin hoklorı bokımındon
926 soyılı Konuno tobi olmoyo devom edeceğine ilişkin herhongi bir hükmün yer olmadığı görülmekte
olup, söz konusu personelin halihozırdo tobi olduğU mevzuot hükümlerine göre izin haklorını kullonmosı

gerektiği mütaloo edilmektedir." Şeklinde açıklamalara yer Verilerek hak kayıpları önlenmiştir.

14. Hazine pay| dağ|tllabilir döner sermaye hesabında hala %1 yerıne %15

olarak
değerlendİrilmektediİ. Dağltılacak tutarl etkİıeyen bu sorunun çözülmesi ve Bakanlık inisiyatifinde
olan hazine paynın dağ|tlabilir döner sermaye hesabından %1 kesi|mesi 8erekmektedir.

Bilindiği üzere; 4/I/|96I tarihli Ve 209 sayılı sağhk Bakanllğlna Bağll Sağ|lk Kurumlarl ile
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner sermaye Hakkında Kanunun 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasına I9/I1,/2OL4 tarihli ve 6569 say|lı Kanunla yapılan değişiklik ile "Türkiye
Komu Hostoneleri Kurumuno bağlı ikinci ve üçüncü bdsomok soğlık tesislerinin boğış, foiz ve kiro
gelirleri ek ödeme doğütümındo kullonılomoz ve bu birimlerde görevli personele yopılocok ek ödeme
toplomı, ilgili birimin cari yıldaki hizmet bedelinden ayrı olorok foturalandırılon ilaç ve her türlij tıbbi
sarf molzemesi gelirlerinin yüzde kırk beşini, diğer döner sermaye gelirlerinin ise yüzde ellisini aşomoz.
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(Ek cümle: 19/11/2014-6569/22 Md.)Türkiye Komu Hastaneleri Kurumu, bu fıkrodo öngörülen oronları

komu hostone birlikleri bğzındo hesoplamoyo da yetkilidir; oncok bu h6lde dohi yiızde elli oronı, her bir

soğlık tesisi bazındo yüzde oltmış beşi geçemez." hükmü eklenmiştir.

Diğer taraftan, t4/2/2o1,3 tarihli Ve 28559 saylll Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin Dağltllabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi başllkll 8 inci maddesinde ise
"MADDE 8 - (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar al|nan tutar), sağlık tesisinin o
dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birincifıkrasının (k) bendigereğince ayrılacak pay ile Bakanlık
merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü f|krasında
belirlenen oranın sağlık tesisİ kalıte katsaylsl ile çarplml sonucu bulunan miktarl geçmeyecek şekilde

belirler. (Değişik cümle: RG-9/8/2015-29440X3) Genel sekreter sağllk tesi5i döner sermaye
komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarını aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranln sağllk tesisi kalite katsaylsl ile çarplmı sonucu bulunan
miktarı geçmeyecek şekilde kendi belirleyeceği tutar doğrultusunda değiştirerek onaylar ve bu şekilde
verilen onay doğru|tusunda karar kesinleşir." hükmüne yer Verilmiştir.
Kurum Başkanlığımızın "Dağıtılacak Ek Odeme Kanun Değişikliği" konulu 23/7O/2O15 tarihlive 750
sayılı yazısı ile Ekim 2015 Ve takip eden ek ödeme dönemlerine ait dağıtılabilecek ek ödeme tutarlarlnIn

belirlenmesinde yukarıdaki mezkür Kanun değişikliği hükümlerinin uygulanması konusunda Genel
Sekreterliklerimiz talimatlandlr|lm|ştlr.
Öte yandan, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına göre dağıtılacak ek ödeme toplamı
sağhk tesisi bazında döner sermaye gelirlerinin yüzde altmış beşini, birlik bazında ise toplam döner
sermaye gelirlerinin yüzde ellisini aşamayacak olması nedeniyle, sağlık tesislerince (döner sermaye
komisyonlarınca) ilgili dönem için karar aIlnan tutarlar genel sekreterler tarafından mezkür hükümde

belirlenen şekilde aynen veya değiştiriIerek onaylanacak olup, mezkür Kanun hükmünde yer alan
sınırların aşılıp aşılmadığı genel sekreterlikçe takip edilmektedir.

Bu kapsamda,

Başkanlığlmızca Genel sekreterliklerimizin mezkür Kanun

Ve

Yönetmelik

muvacehesinde işlem tesis etmesi Ve süreçleri tüketmesi halinde ek ödemeye e5as hazine payının (%15

'den) oranının düşürülmesi talepleri değeriendirilmekte

ve Kurum

Başkanlığımızın onayına

sunulmaktadlr.
15. Özellikle son 3 yllda sabıt üstü alınan döner sermaye ek ödemelerİ düşmüştür. Kurumlartn döner

sermaye komisyonları dağ|tllabilir döner sermayĞ konusunda çoğu 2aman kesintiye gİtmektedir. Bu
da motivasyon kaynağı olan döner sermayeyi, sorun kaynağı haline getirmiştir. Dağıtılabilir döner

sermaye kararının %39,5 olan üst sınırda yapllması hususunda kurumlara talimat verilmesi
gerekmektedir.
Dağıtılacak Döner Sermaye Tutarının belirlenmesinde; Sağlık Tesislerimizde hali hazırda
kurulmuş olan Döner sermaye komisyonlarl tafaflndan 209 sayılı kanunun 5 inci maddesinde
yer alan hükümler Ve yine Ek ödeme Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde yer a lan yasa l sınırlar aşılmadan
karar alınmaktadır. Bu kararlar al!nürken Döner Sermaye Komisyonu sağlık tesisinin gelir gider dengesi

ile borç, alacak, nakit durumu Ve ihtiyaçlarlnl gözetmekle yükümlü Ve sorumludur. Bu sebeple bütün
sağlük tesislerinde dağıtılması mümkün olan en üst tutar üzerinden karar alınabilmesi mümkün
o la

maya bilm

e

kted ir.
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ı6. Aile hekimliği çal§anlannln hac organİzasyonlannda sağlıkçı olarak görevlendirilmesi için Diyanet
İşleri Başkanlığı ile görüşülme|idir.
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin "Geçici aiIe hekimlerine yapılacak ödemeler"
başlıklı 17 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında "Bokonlıkço yurtdüşındo soğlık hizmeti sunmok üzere
yapıton görevlendirmelerde oile hekimine iki oyo kador birinci fıkroya göre ödeme yopılır." ve "Geçici
o|le soğlığı elemanına yapılacok ödemeler" boşlıklı 20 nci maddesinin j üncü fıkrosündo "Bakonlıkço
yurtdışındo soğlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde aile soğlığı elemanıno iki oya kodor
birinci fıkrayo göre ödeme yopılır." hikimleri çerçevesinde aile hekimi ve aile sağlığı elemanı
yurtdışlnda sağllk hizmeti sunmak üzere geçici süreyle görevlend irilebilmektedir.
17. Toplum Sağhğı Merkezlerinde görev yapanlann da Halk Sağlığı Müdürlüklerinde olduğu gibi
yemek servisinden yararlanmaları sağlanmalıdır.
Konu iIe alakalı yemek hizmeti verebilmek için Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde
değişiklik yapılması gerekmektedir.
18. Adlİ ve defın nöbetlerinde hekimler icap nöbeti ücreti alırken sağlık personeli alamıyor. Sağhk

personelinin de nöbet ücİ€ti

alabilmesi için düzenleme yapılmalıdır.

657 sayılı Devlet Memurıar| Kanununun Ek-33 maddesinin 3 üncü fıkrasında, "icop nöbeti tutan ve ,
bu nöbet korşılığındo kurumunco izin kullonmosıno müsoode edilmeyen memurlor ile sözleşmeli ,
personele, lzln suretiyle korşılanomoyon her bir icop nöbeti sooti için, icop nöbeti süresi kesintisiz 12
sootten oz olmomak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarındo icop nöbet

ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirileb|lecek toplom icap nöbeti süresi oylık 720 sooti geçemez."
Hükmüne yer

verilmiştir.

(

Toplum sağlığı merkezlerinde tutulan icap nöbetleri ücreti ödenmekte olup; Müdürlüklerde
tutulan ödemelerin söz konusu hükümlere göre ödeme yapılması mümkün bulunmama ktadır.
19. Vekil ebe/hemşİreler ile kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına mazeret durumlarında tayin hakkı

verilmelidir.
Kamu dışı aile sağlığı elemanı kadrolarının ne şekilde kullanılması gerektiği 03,7Z.2072 tarihli ve
1238 genel yazımız ile belirlenmiş olup kamu dışı aile sağlığı elemanı alımlarında halihazırdaki tüm boş

aile sağlığı elemanı pozisyonlarlnln ilan edilmesi ve mezkür yazımlzda belirtilen kriterler çerçevesinde
işlem tesis edilmesi gerekmektedir. İlgili personel kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı

yerleştirmesi ile istihdam edildiğinden aile hekimliği uygulaması kapsamı dışına çıkmadan, istifa
etmeksizin Veya herhangi bir ek yerleştirme işlemine tabi tutulmaksızın birim değiştirememekted ir.
20. Entegre sağhk hizmetı sunulan merkezlerde oluşturulan acil polikliniklerde nöbet tutan toplum
sağlığı merkeıi çahşanlan nöbet ücretinde %50 artırımlı acil farkından yararlanmalıdır.

ta

Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezler Acil Sağlık Hizmetler Yönetmeliğinde acil servis olarak
nlmla nmadlğlnda n artlrlmll ödeme yapılamayacağı söz konusu ödeme için mevzuat değişikliği

gerekmektedir.
21. sanal açllan aıle sağlığı merkeılerinde aile hekimlerine 10 ay boyunca A sınıfı üzerinden ücret

ödeneıek cari giderlerle ilgi mağdur olmast engellenmektedir. Aynı durumda olan "0" nüfuslu aile
sağlığı çalışanları yalnlzca 1.5oo_1.8(x) TL ücret aldlğlndan mağdur olmaktadır. Bu durumda olan aile
sağlığı çalışnlarının da sorununa çözüm bulunmalıdır.

Bahsedilen konu ile alakalı olarak Yönetmelik çalışmaları devam etmektedir.
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EKiM 2017 KuRuM iDARi KuRuLU ToPtANTlsl GüNDEM KoNuLAR!

1. Bakanlar xurulunca hazine payı yüzde 1 olarak belirlenmesine rağmen, döner

sermaye

bütçesinden yüzde 15 kesinti yapılarak, dağltllabilir döner §ermayenin düşürülmesine sebebiyet
veren Türkiye Kamu Hastaneleri xurumuna Bağlı Sağlık Teslslerinde Görevli Personele Ek Ödeme
Yap|lmaslna Daır Yönetmeliğin hazine paylna İlişkin maddesinİn ilgili hükümlerinin iptali adlna
açtlğlmlz davada Danlştay 11. Dairesi 18.01.2017 tarih ve 2016/7500 Esas sayılı dosyada yürütmenin
durdurulmasına karar vermiştır. Söz konusu karar ile dağltdabilir döner 5ermaye hesaplamasında
Hazine Payının yüzde 15 yerine yüzde 1 olarak kesİlmesi sağlanmıştır, Buna rağmen Bakanlığın
talimat üzerine kurumların dağlt|labİlir tutan %39'un üıerİnde belİrlememesi sağlanmıştır. Söz
konusu Danıştay kararı gereğinin yerine getirilmesi sağlanmalı ve dağıtılabilir döner sermaYe tutarı
%46,5 olarak uygulanmalıdır.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele rk Ödeme
YaplImaslna Dair Yönetmeliğinin muhtelif maddelerinin yürütülmesinin durdurulmasl Ve iptaIitalebine
yönelik olarak açılan davada, Danıştay ].1. Daire tarafından verilen I8|O7/2OL7 tarihli Ve 2016/7500
sayılı kararın uygulanmasına yönelik olarak Bakanlığımız tarafından 1610812017 tarihli Ve E.401 saYlll
genel yazı ile gerekli duyuru yapılmış ve Bakanlığımıza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağllk tesislerinde
dağıtılacak ek ödeme tutarı belirlenirken Danlştay'ln ilgili yürütmeyi durdurma kararl doğrultusunda
hazine payının hesap edilmesi sağlanmlştlr.

Diğer taraftan, dağltllacak döner sermaye tutarlnln belirlenmesinde; sağlık tesislerimizde
h6lihazırda kurulmuş olan döner sermaye komisyonlarl tarafündan 209 saylll kanun,un 5 inci

yönetmeliği,nin 8 inci maddesinde yer alan
maddesinde yer alan hükümler ve yine mezkür Ek ödeme
yasal slnırlar aşılmadan karar a|ınmaktadlr. Bu kararlar allnlrken Döner 5ermaye komisyonu sağlık
tesisinin gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarlnl gözetmekle yükümlü ve

karar
sorumludur. Bu sebeple, sağlık tesislerinde dağltlImasl mümkün olan en üst tutar üzerinden
a lınabilmesi mümkün olamaya bilmektedir.
2,2s,o8,2o1-7 tarih ve 30165 sayllı Resmi Gazete yayımlanan 694 sayl| KHK ile Kamu Hastaneleri
göre gerekli
Kurumu İle Halk sağhğ Kurumu Genel Müdürlüğe dönüştürülmüştür, Mezkor KHX,ya
düzenleyici işlemlerin 5 ay içerisİnde yürürlüğe konulması gerekmektedir. Düzenleyici işlemlerin
görüşüne başvurulmalı, sendikadan bir
çalışmaları sürecinde çalışanları temsilen sendikanln da
temsilci de çalışma komisyonlaflna dahil edilmelidir.
Bakanllğlm|z ve bağlı kuruluşlarl tarafündan yürütülecek olan yasal düzenleme ve mevzuat uyum

çalışmalarına katkıda bulunmak üzere sendikaların
birimlerimizce değerlendirilecektir.

da bu çalışmalara davet edilmesi

hizmet

3. lv. Dönem Toplu söıleşmede icap nöbet ücretlerının tüm sağlık çalışanlarına ödenmesi için
yapılması
düzenleme yapılması hususu karara bağlanmıştır. En kısa sürede bu yönde düzenleme
sağlanmalıdır.
Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarlna Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara ilişkin 2018 Ve
2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu sözleşmenin "Soğlık ve Sosyol Hizmet Koluno iüişkin Toplu
Sözleşme'' ana başlıklı üçüncü bölümün "icop nöbeti" haşlıklı 37'nci maddesinde "Soğlık hizmetlerinin

yönetmeliğinin icop nöbetine
sunumundo kaliteyi artırmok üzere yotoklı Tedovi kurumlorı işletme
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ilişkin hükümlerine dair gerekli düzenlemeler yopılorak son uçlo ndırılocokt,r. " hükmü bulunmakta olup

mezkür sözleşme hükümleri kapsamında anIlan Yönetmelikte değişiklik çallşmasl başlatllacaktlr.

Ayrıca, konu hakkında Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve
strate.ii Geliştirme Başkanlığı taraflndan ortak çallşma yapılacaktır.
4. Nisan 2015 Kurum idarİ Kurullarında aynı kurumda ça|ışan eşlerin nöbetlerinin düzenlenmesinde

eşlere kolaylık sağlanması ve nöbetlerin buna göre koordine edilmesi kararlaştırılmıştır. 594 sayılı
KHK ile kurumların genel müdürlüğe dönüşmesinden sonra nöbetlere ilişkin bu koordinasyonun tüm
kurumları kapsayacak şekilde revize edilmesi sağlanmalıdır.
25.08.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayümlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı
yeniden

d

üzenlenm iştir.

Bu çerçevede, taşra teşkilatl genelindeki hizmetlerin bütünlüğünün Ve uyumunun sağlanması
amacıyla çalışan eşlerin nöbetlerine yönelik kurumları kapsayacak şekilde Kamu Hastaneleri Genel
Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
yeni düzenleme için çalışma yapılacaktır,
5. Sağlık

hiımetlerinin sunumunda çalışan sağlık çahşanlarına muayene önceliği verilmelidir.

ve

kuruluşlarında özellikle poliklinik hizmetlerinde hasta
mağduriyetIerinin önlenmesi, hasta haklarü mevzuatl başta olmak üzere mevzuatlmızda toplumda

Bilindiği üzere, sağlık kurum

öncelikli olarak korunması ve özel tedbir allnmasl öngörülen Vatandaşlarlmlzın sağlık hizmetinden de

öncelikli olarak yara rla nd ırılma la rı konusunda Bakanlüğımızca genelge ile düzenleme yapılmüştır. Bu
kapsamda, genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik
sırası alacak gruplar beIirlenmiştir,
Bu itibarla, öncelik sırasına yönelik iş Ve işlemler anılan genelge doğrultusunda yürütülmektedir.

5. Söıleşmeli Personel Çallştlrllmaslna ilİşkİn Esasların "Kurum içi yer değişikliği" ek 3. maddesine
göJe "Kamu ldorcleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli peoonel ohmı yapılmodan önce yıldo

bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi buıunan personelın geçış yapmak
ıstedıği bİrimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyono kurum içı yer değişikliğİ talebi, ilgili idarece
hizmet gereklerine göre bellrtenecek usul ve esoslar çerçevesinde yerlne getlrllebilir. İdareler, il
gruplonndan oluşon görev bölgelei ve bu böıgelel için en az üç yııdon boşlamak üzere furklı hizmet
sürelerİ belirleyebili{ En son kadroya geçişler 2013 ylhnda olmuş olup o günden bugüne 3 yıllık
hizmet süresini doldurmuş olan 4/B sözleşmeli perconel için mezkür madde hükmü 8ereği kurum içi
yer değişikliği imkinı verilmelidir.

Bakanllğlmlzca hizmette sürekliliğin sağlanmasl için 4B sözleşmeli personel istihdamına
gidilmektedir. Bu bağlamda, mazeret durumları hariç sözleşmeli personelin yer değiştirmesi uygun
görülmemektedir.

7,557 sayıl| Devlet Memurları Kanunun 101. Maddesinde doğum yapan personele iki yıl boyunca
gece nöbeti ve gece vardiyası verilmemektedir. 8u hak sadece 4/A statüsünde olan devlet
memurlarına değil bütün kamu ça|$a^lan 14lB,4lC, aile sağlığı elemanları) için uygulanmalıdır.
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657 sayılı Devlet Memurlarl Kanununun "günün 24 soatinde devomlılık gösteren hizmetlerde
çolışmo soot ve usulünün tesbiti" başlıklı 101'inci maddesin de; "Günün yirmi dört sootinde devomlılık
gösteren hizmetlerde çolışan Devlet memurlorının çolüşmo 5oot ve şekilleri kurumlorınco düzenlenir.
Ancok, kadın memurloro; tobip roporundo belirtilmesi halnde hdmileliğin yirmi dördüncü hoftosından
önce ve her h6lde homiletiğin yirmi dördüncü hoftosındon itiboren ve doğumdon sonroki iki yıl süreyle
gece nöbeti ve gece vordiyası görevi verilemez. Engelli memurloro do isteği dışındo gece nöbeti ve gece
vordiyası görevi verilemez-" hükmi yer almaktadır.

/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararl ile yürürlüğe konulan "
sözleşmeli Personel Çallşt|rılmasına ilişkin Esaslar" ın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında, "Bakonlor
Diğer taraftan, 06.06.1978 larih ve

7

Kurulunco Devlet memurlorı için soptonon çolışma saat ve |üreleri sözleşmeli personel iÇin de
uygulonır" hükmi yer almaktad lr.

özelleştirme Uygulamaları Sonucunda iş Sözleşmeleri sona Eren işçilerin Kamu Kurum

Ve

Kuruluşlarında Geçici personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar'ın 11'inci maddesinin
a|tıncı fıkrasında; "Kodın geçici personele, tobip roporundo belirtilmesi holinde homileliğin

yirmidördüncü haftosındon önce ve herholde homileliğin yirmidördüncü hoftosındon itiboren ve
doğumdon sonroki iki yıt süreyte gece nöbeti ve gece vordiyosı görevi verilemez. Engelli geçici personele
de isteği dşündo gece nöbetive gece vardiyası görevi verilemez." hikmü yer almaktadır.
Anılan hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurlarl Kanununun 101'incİ maddesinde yer
alan hamile, doğum yapmış veya engelli memurlar için öngörülen gece nöbeti Veya gece Vardiyas|na
ilişkin istisnai hükmün hem 657 saylll Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personele hem de 657
sayılı Kanunun 4/c maddesine tabi sözleşmeli persone|e uygula nabileceği değerlend irilmektedir.
8. Görevde

yükelme sınavı en kısa ıamanda yapılmalıdır.

Bakanlığımız personeline yönelik

8 Ekim 2017 tarihinde yazılı sınavı yapılan unvan

değiŞikliği

s|navlnln sözlü slnav süreci de tamamlandıktan sonra, 2018 ylll ikinci yarısında görevde yükselme sınavı

yapılması öngörülmektedir.

9. 112 acil sağlık hizmetlerınde çalışanların yeniden hac organizasyonlarında sağlıkçı olarak
görevlendirilmesi için Dlyanet İşleri Başkanlığı ile görüşülmelidir,

Hac organizasyonunda görevlendirilecek sağlık personeline ait kriterler her yıl DiYanet İŞleri
Başkanlığı Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu tarafından belirlenmektedir,
Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu'nun Lg.L2.ZOI61O8 sayılı Kararı gereğince,2017 Yılı Hac
organizasyonu ile hacca gidecek vatandaşlarımıza verilecek sağlık hizmetleriyle ilgili esaslarl tesPit
etmek amac|yla, Diyanet işleri Başkanlığı temsilcisinin koordinasyonunda Ve Başkanllğ|nda; Sağllk
Türkiye Seyahat Acentalarl Birliği temsilcileri İle Hac Ve Umre Hizmetleri Genel

Bakanllğı,

yapılan
Müdürlüğünce belirlenen üyelerden oluşturulan "Hoc Soğlık Komisyonu" 03.o2.2017 tarihinde
toplantıda 2017 Yılı Hac orga nizasyonunda görevlendirilecek sağlık personelinin seÇimine iliŞkin
komisyon raporunda ihtiyaç ve belirlenen kriterler doğrultusunda kararlar alınmıştır.

10. sağhk Bakanlığı ve Sağlık-Sen işbirliği ile 2011 yılında Emeğe say8l şiddete sflr Tolerans
sempozyumu gerçekleştirllmişti. şiddete kaşı farkındahğ|n oluşturulması için Bakanlık ve
sendikanın İşbirliği İle bu kampanyanın devamı niteliğinde sempozyum veya çallştay gibi ortak bir
çalışma yapılmalıdır.
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sağllkta şiddetin önlenmesi çalışmalarl kapsamında, sendikalar dahil sivil toplum örgütleri Ve
meslek kuruluşları ile müşterek çalışmalara önem verilmekte olup, talep uygun görülmekte ve ilgili
sendika ile istişare suretiyle planlama yapılması d üşünülmektedir.
11. Ambulans kazalarında kasko hasarı ödese de değer kaybı şoföıden rücu edİlmekte, Bu soluna
çözüm bulunmalı, ya şoförden değer kaybı alınmamalı ya da kaskonun içerisine dahil edilmelidir,

Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşları hizmetlerinde kullanılan ambulansların hizmet
sırasında karışmış oldukları maddi hasarlı veya ölümlü kazalar sonucunda, gerek BakanIık araÇlarında,
gerekse karşı tarafta meydana gelen hasar ve ölümler nedeniyle Hazinece ödenen tazminatların ilgili
görevlilerden rücuen tazmin edilmesinin, personel üzerinde olumsuz etki yaptlğl, ambulansların

kullanımından imtinalara neden olduğu ve bu kişilerin maaşlarının çok üzerinde tazminatlar ile
karşllaşmalarl nedeniyle sıkıntılar yaşandığı belirtilerek, ambulans|arın trafik kazalarlna karışmaları
neticesinde Trafik Kazası Tespit Tutanağlnda sürücülerin %100 kusurlu olmamaları durumunda,
görevlilerin aleyhine rücu davası açılmasına gerek görülmeden konunun neticelendirilebilmesi ya da
açılan rücu davası sonucunda alınan karar gereğince, alacağın tahsilinden vazgeçilmesine, 4353 sayılı
yasa uyarınca imk6n bulunup bulunmadığı konusunda Bakanlığımızca Maliye Bakanlığından görüŞ talep
edilmiştir.

Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün cevabi görüş
yazılarında; "idore emrinde çolüştürdığı kişilerin başkolarıno vermiş olduklorı zorordon BorÇlor Konunu
55. maddesi gereğince de sorumludur. idarenin bu sorumluluk nedeniyle boşkolorıno verilen zororı
konun gereği karşılomosı nedeniyle, zaror verene rücu hokkı do yosodon doğmoktodır. Tüm bu kanuni
nedenlerle, idore emrinde çolışonlorın gerek başkolorına gerekse idare oroçlorıno verdikleri zorarlordon
dolqyı, idorelerce yopülon ödemelerin rücu edileceği açık olup, rücudan vozgeçilmesinigerektiren kanuni
bi

r nede n bu

lu

nma mo ktodı r." denilmektedir.

12. A5kerlık veya doğum sonrası izin dönüşü, aile hekimlerine yerleştirmelerde öncellk hakkt
veriliyor. Aynı hak aile sağlığı elemanlarına da veıilmelidir.
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15'inc| maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 'Fıilen
en oz oltı oy oile hekimliği yoporak okobinde oskerlik veyo doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek
bi defalük tercih hokkıno sohip olan oile hekimleri; bu qrupto bulunon oile hekimlerine oskerlik veyo
doğum sonrası kamu görevine boşlomo torihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmoyon hekimler
için ise müdürlüğe boşvuru torihine göre öncelik verilir," hükmü bulunmaktadır.

Mezkur yönetmeliğin "sözleşmeli oile soğlığı elemonlorı" başlıklı 16'ncı maddesinin birinci
teknisyeni ve soğlık memurlorı (toplum soğlığı) kendilerinin tolebi
ve Bakonlık veyo ilgili kurumlorının muvalqkoti ile oşoğıdoki öncelik ve şortlor gözetilmek suretiYle
istihdom edilerek oile sağlığı elemonı sözleşmesi imzolorlar.

fıkrasında; (7) Ebe, hemşire, ocit

tüp

o) Aile hekimince tolep edilen ebe, hemşire, ocil

tüp teknisyeni veya

soğlık memurlorı (toplum

soğlığı) ile aile soğlığı elemonı sözleşmesi imzolonobilmesi için, aile soğlığı elemonı odoyının kodro veyo

pozisyonunun görev yopmok istediği oile hekimliği biriminin bulunduğu ilde olmosı şorttür.
b) Bakonlık ve bağlı kuruluşlorı kodro ve pozisyonlorındo 657 sayılı Devlet Memurlorı Konununun

4 üncü moddesinin (A) bendi kopsamındo ebe, hemşire, ocil tıp teknisyeni veya sağlık memuru (toplum
soğtığü) unvonındo çolışonlordon "A" hizmet qrubu illerde görev yopanlor üst hizmet bölgesinden olt

t2

hizmet bölgesine olmak koydıylo oile hekimi ile anloşmolorı durumundo onloştıklorı pozisyonlar için oile

soğlığı elemonı olorok sözleşme imzolorlar. Diğer komu kurum ve kuruluşlarının kodro

ve

pozisyonlorındo ebe, hemşire, ocit tüp teknisyeni veyo sağlık memuru (toplum soğlığı) unvonında
çolışanlor ise oite hekimi ile onlaşmolorü durumundo kurumlorının muvofakoti sonrosı anloŞtüklorü
pozisyonlor için oile soğlığı elemonü olorok sözleşme imzolorlor.
c\ Komu qörevlisi olmayon ebe, hemşire, ocil tüp teknisyeni veyo sağlık memurlarının (toplum
soğlığı) yerleştirilmesi; ilde oile soğlığı elemanı pozisyonlorının doldurulamoması holinde Volilik oile
soğlığı elemonı olorak çolüştürılmok üzere ihtiyaç duyulon yerleri ve soyıyı belirleyerek Kurumdon tolepte
bulunur. Bokonlığün önerisi ve Moliye Bakonlığının uygun görüşü ile pozisyon odedi belirlenir. Konunun
3 üncii moddesinin ikincifıkrasındoki şortları toşıyıp pozisyono yerleşme torihi itibori ile oltı ay öncesine

kodor komu görevlisi olmoyon ebe, hemşire, acil tüp teknisyeni veya soğlık memurlorındon (toplum
soğlığı) oile hekimi ile onlaşanlor onlaştıklorı pozisyon iç|n oile soğlığı elemonı sözleşmesi imzolarlor."
hükümleri bulunmakta olup öncelikle BakanlIk Ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık
memuru (toplum sağlığı) unvanında çalışanların yerleştirilmesi ya pıla bilmektedir. İlde aile sağlığı
elemanı pozisyonlarının doldurulamaması halinde kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, acil tlp
teknisyeni veya sağlık memurlarının (toplum sağllğı) yerleştiriImesi işlemleri yapllabilmekted ir.
Anılan hükümler değerlendirildiğinde; Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları 5258 saylll Kanun
kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta olup, istihdam usulleri Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
ile belirlenmiştir. Mezkür Yönetmeliğin 15'inci maddesi ile boş aile hekimi pozisyonlarının ilan edilmesi
suretiyle yerleştirme işlemi ile aile hekimlerinin hizmet sözleşmesi imzalaması söz konusudur. Aynı
Yönetmeliğin 15'ncl maddesinde ise aile sağlığı elemanlarının istihdam yollar| belirtilmiş olup
sözleşmeli

aile hekımi ile

anlaşarak

aile sağlığı elemanı olmak

için

hizmet

sözleşmesi

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının birimlere yerleşme yöntemleri farkll
olup, aile sağlığı elemanlarının istihdamInın temel şartı aile hekimi ile anlaşması olduğundan askerlik
veya doğum sonrası izin dönüşü yerleştirmelerde öncelik hakkı verilmesi mümkün bulunma maktadIr.
imza lanabilmektedir.

13. Doğum yapan kadın ve engelli kamu görevlilerine hafta sonu ve resmitatillerde gündüz ÇalıŞması

yapttnlmamalldlr.
657 saylll Devlet Memurlarl Kanununun "günün 24 sootinde devomlülık gösteren hizmetlerde
yirmi dört sootinde devomlılık
çalışmo saot ve usulünijn tesb,t,"' başlIkll 101'inci maddesin de; "Günün
gösteren hizmetlerde çolıŞon Devtet memurlorının çolüşmo soot ve şekilleri kurumlorınco düzenlenir.
Ancok, kodın memurlora; tobip raporunda beIirtilmesi ha nde homileliğin yirmi dördüncü hoftosındon
ve her hdlde homileliğin yirmi dördüncü haftosındon itiboren ve doğumdan sonroki iki yıl süreyle
gece nöbeti ve gece vordiyası görevi verilemez. Engelli memurlora do isteği dışındo gece nöbetive gece
vordiyası görevi verilemez." hükmi yer almaktadır.
önce

DeV|et Personel Başkanlığının 02.06.2016 tarih Ve 3754 sayıll görüş yazısında; "Günün 24 sootinde

devamlılık gösteren hizmetterde çolışon kodın memurloro tğbip roporundo belirtilmesi halinde
homileliğin yirmi dördüncü hoftosındon itibaren ve doğundon sonro iki yıl süreyle komu kurum ve
kuruluşlorı torofından belirtenen vordiya planı içerisinde gece nöbeti ve gece vordiyosı verilemeyeceği,
oncok; söz konusu personele hafta sonu gündüz nöbeti verilmesinin 657 soyılı konuno göre mümkün
olduğu ve günün yirmi dört soatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çolışon kadın memurlorın vordiyo
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plonünın süt izni kullonımı do dikkote olınarok hazırlanmosı gerektiği..." şeklinde açlklamalara yer
verilmiş olup iş Ve işlemler anllan Kanun Ve görüş kapsamında yürütülmektedir.
14. ATT'lere uzaktan eğitİmle ön lİsans hakkı verilerek paİamedik olmaları sağlanmalıdır.

Bakanlığımızın "Uzaktan Eğitim ve Açık Öğretim Programiarı" konulu 29.12.2016 tarihlive E.11321
sayılı yazısı üzerine Yüksek Öğretim Kurumu'nun 28.03.2017 tarihli ve 22025 sayıl| cevabi yazısında;

"Mevcut mevzuotlor çerçevesinde Bokonlıkloründo çalışon Acil Tüp Teknisyenleri(ATT) için uzokton
öğretim veya oçüköğretim imka sunan üniversitelerde ilk ve Acil Yordım Bölümü mezunu olma imkonı
soğlanması talebi 23.03.2077 torihti Yüksek Öğretim Yürijtme Kurulundo görüşülmüş ve 2547 soyülü
Yükseköğretim Kanununun 45. mddde'i uyorünco söz konusu tolep uygun görülmemlştir." görüşü
bİldirilmiştir.
15. Nöbet ücretlerine yapılan artışlardan sonra, nöbet tutanlara nöbet ücreti vermek yerine izin
verilmeye başlanmıştır. Bu nedenle de servisler yarı sayıyla çahşmak zorunda bırakılmaktadır. Nöbet

tutanlara öncelikle nöbet ücreti verİlmesi bu tür sorunlar| çözecektİr.
657 sayllı DeVlet Memurlar| Kanununun ek 33'üncü maddesinde; "Yotoklı tedovi kurumları, seyyor
hastaneler, oğız ve diş soğlığı merkezleri, oile soğlığı merkezleri, toplum soğlığı merkezleri ve 172 acil
sağlık hizmetterinde haftolık çolüşmo süresi düşındo normal, ocil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet
korşılığında kurumunco izin kullanmasıno müsoode edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin

suretiyle korŞülonomoyon her bir nöbet saoti için (nöbet süresi kesintisiz
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sootten oz olmomok üzere),

gösterge rokamlorının oylık kotsayısı ile çorpılması sonucu hesoplonocok tutorda nöbet ücreti ödenir.
Bu ücret yoğun bokım, ocil servis ve 712 acil soğlık hizmetlerinde tutulon söz konusu nöbetler için yüzde

...

elli oronındq ortırümtü ödenir. Ancok oyda aile soğlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 sootten, diğer

yerlerde ve hiçbir şekitde 730 sootten fozlası için ödeme yopılmoz. Bu ücret domgo vergisi horiç
herhongi bir vergive kesintiye tobi tutulmaz.,." hikmi yer almaktadır.
yataklı Tedavi Kurumları işletme Yönetmeliği'nin 41'inci maddesinin (e) bendinde; "Gece nöbeti
tutonlora ertesi günü görev verilmez, Geceyi yoğun mesai ile uykusuz geçiren personele, kurumun
personel durumu ve imkonlorı müsoit olmok, hizmeti oksotmomok kaydıyle evinde veya kurum
içersinde lüzum görüldüğü sürece dinlenmesi için baştobib izin verebilir. Bu tokdirde de bunlor ocil
durumlordo boştobib veyo nöbetçi tobibin dovetine uymoyo mecburdurlor. Hofto totillerinde ve resmi
totil günlerinde nöbet tutanloro hizmeti oksatmomok koydıyle diğer iş günlerinde nöbet süresi kodor
izin verilebilir," hikmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun bahse konu hükmü ile mezkur Yönetmeliğin hükümleri
kapsamlnda personele nöbet ücreti ödenebilmesi için;

1.
2.
3.

Haftalık çalışma süresinin (40 saat) dışında bir çalışma yapılmış olması,

ilgili kurumun, nöbet karşılığında izin kullanmaslna müsaade etmemiş olmasl, (Şayet nöbet
karşllığında izin kullandırı|mış ise ayrlca nöbet ücreti ödenmeyecektir.)
izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için, asgari nöbet süresinin kesintisiz 6 saat
olmasl,

Şartlarlnln bulunmasl gerekmektedir.
Bu çerçevede, bir personelin ay içerisinde çalışması gereken süreden raporlu veya herhangi bir
sebeple izinli olduğu günler düşüldükten sonra, ay içerisinde çalışması gereken mesai süresi belirlenir.
L4

Personelin ay içerisinde diğer günlerde çallşt|ğl Ve asgari 6 saat nöbet tuttuğu sürelerin belir|enen aylık
mesai süresinden fazla olması durumunda, aylık çalışma süresinin üzerindeki saatler nöbet saati olarak
değe rle nd İrİlmekted ir.

Ancak, belirtildiği ü2ere nöbete esas bir çallşma oluştuğu zaman söz konusu saatlerin ilk olarak izin
vermek suretiyle karşılanması gerekmektedir. Nöbet saatlerine karşılık gelen süre idarece izin vermek

suretiyle karşIlanamadlğl takdirde, nöbet süreleri için nöbet ücreti ödenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, fazla nöbet saatleri karşlllğlnda izin kullandırılmasl Veya ücret ödenmesi hususu
personelin tercihine bırakılmış bir husus olmayıp, esas olan idarenin personel ihtiyacl Ve hizmet
gerekleri doğrultusunda yaptlğl değerlendirmedir.

sayll KHK ya tabi sözleşmeliyönetici ve personelden sendika yöneticisi ve temsİlcisİ olanların
4588 sayh Kanun gefeği kullandıkları izinl€rde ücretlerinden kesinti yapılmamalıdır.
16. 653

Kamu Hastaneleri Birliklerinde Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapllmaslna Dair Yönergenin
4'üncü maddesinin birinci fıkrasında; "a) Aktif çalışılan gün katsay|sl: o dönem içindeki toplam gün
saylsından çalışılmayan günlerin çıkarılmasl sonucu bulunan çalışılan gün saylslnln, o dönem içindeki
toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsay|y/' ve "f) Çalışılmayan günler: Resmi tatil günleri
haricindeki tüm çalışılmayan günleri" şeklinde hüküm bulunmaktadır.
Mezkür Yönergeye göre sözleşmeli yöneticilerin aktif çalışma gün katsaylsln|n belirlenmesinde
dikkate alınan çalışılmayan günler istisnalarının arasında sendikal izinler yer almadığlndan,4688 saYıll
Kanun gereği sendika yönetici ve temsilcisi olarak görev yapan personelin kullandıkları bu izinlerin
çalışılmış olarak değerIendirilmesi mümkün olamamaktadır.

17. Özellİkle küçük hastanelerde sözleşmeli yöneticİler bir şekİlde hizmet sunumuna katkı
vermekteler. Bu katkının maddi olarak bir karşılığını almaları sağlanmalıdır.
663 sayılı Sağlık Bakanllğı ve Bağlı Kuruluşlarınln Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 42'nci maddesinde; "... (14) Ekli (lt) soytı cetvelde belirtilen personele, 657 saYülı

ekli
fıkrasına göre belirlenen tovon ücret esos olınorok geneI bütÇeden
(llt) soyıtı cetvelde belirlenen oranlordo peşin olorok ücret ödenir. Ayrıca boğış, foiz ve kiro gelirleri hor|Ç
ek
olmok üzere döner sermoye gelirlerinden oynı cetvelde belirlenen tovon oronlorı geçmemek kaydıylo
ödeme yapılobilir. Bakanlıkço belirlenen hizmet sunum şartlorü ve kriterleri de dikkate alınmok suretiyle,
Konunun 4 üncü moddesinin

(B)

bu ödemenin oronı ile usul ve esoslorı; personelin görevi, eğitim durumu, çolışmo şortlorı ve çolışmo
süreleri, hizmete kotkısı, performonsı ve çolıştığı hostonenIn grubu gibi unsurlor esos olınorok Moliye
Bokonlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkço belirlenir.
(15) Ekti (lt) saytı cetvelde belirtilen sözleşmeli personele yapılacok ek ödemeler, çolışmoyı tokip eden

oyın başında yqplır.
moz ve s

Sözüesmeüi personele vukorıdo sovılonlor dısındo herhonoi bir od

5 melere

oltında ödeme

bu husu std hüküm konulomoz.

(76) sözleşmeli personel; kazanç getirici boşko bir iş yopomoz, resmi veyo özel herhangi bir müessesede
icra edemez,
mooşlü, ücretli veyo sözleşmeli olorok görev olomoz, serbest olorok sanot ve mesleklerini

hükmü
657 soyütü konunda Devlet memurlorı için yosoklanmış bulunon eylemlerde bulunamoz..."

yer

almaktadlr.
Konu, anılan hükümlerle birlikte değerlendirildiğinde, 663 saylll KHK uyarlnca sözleŞmeli olarak
istihdam edilen personele ilave bir ücret ödenmesi mümkün bulunmamaktad lr,
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18. Vekİl Ebe/Hemşİre ve kamu görevİisi olmaYan aile sağlığı elemanlarının görevlerİnİn sona ermesi

halinde kıdem tazminatı/lş sonu tazminatı almaları sağlanmahdır.
Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığl Nisan 2017 Kurum idari Kurulunda; vekil ebe ve vekil

hemşire ile kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanlarınln görevIerinin sona ermesi halinde kıdem
tazminatı/iş sonu tazminatl almaları konusu "kanuni düzenleme yapllması gerektiğinden konunun
toplu sözleşme gündeminde görüşülmesinin uygun olacağı" kararı verilmiştir.
Anılan talep, sağlık ve sosyal hizmet kolunda temsilci olan yetkili sendika tarafından 2018 ve 2019
yıllarınl kapsayan 4.Dönem Toplu 5özleşmede değerlendirilmek üzere Kamu işveren Heyetine
sunulmuştur.
Ancak; bahse konu talep, Kamu işveren Heyetitaraflndan değerlendirmeye alınmamıştır,

19.Vekil Ebe ve Hemşireler 657 sayıh Kanundaki izin haklarından yararlanmalıdır.
657 saylll Devlet Memurlarl Kanununun 86'lncl maddesinin son fıkrasında; "Açıkton vekil olorok
atononloro, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çolıştıkları her oy için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin
kullonımında, bir sonroki yılo devreditme hdli dışında Devlet memurlorü için öngörülen hÜkümler
uygulonır." hükmüne yer verilmiş olup vekil ebe ve hemşirelerin yıllık izni bir mali yılda toPlam 20
(yirmi) gündür. Bunun dışında 657 sayllı Kanunda belirtilen Devlet memurlarlna tanınmlş olan diğer izin
haklarından yararlandırılması mümkün olamamaktadlr.
Ayrıca, vekil ebe ve hemşirelere 557 sayılı Kanundaki izin haklarından yararlanma konusu, sağlIk
ve sosyal hizmet kolunda temsilci olan yetkili sendika taraflndan 2018 Ve 2019 ylllar|nl kapsayan
4.Dönem Toplu sözleşmede değerlendirilmek üzere Kamu işveren Heyetine sunulmuştur. Ancak; bahse
konu talep, Kamu İşveren Heyeti taraf|ndan değerlendirmeye alınmamıştır,

Vekil ebe ve hemşirelerin, 657 sayılı Kanundaki izin haklarından yara rlanabilmesi iÇin kanuni
düzenleme yapılması gerekmektedir.
20. Aile hekımlığinde görev yapan personelin izinleri genelge İle düzenleme yapılana kadar 4/B
gideİecek
sözleşmeli personelin tabi olduğu esaslar kapsamında yürütülmektedir. Mağduriyet|erini
düzenleme yapılmaidır.
Aile Hekim liği ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği'nin "izinleı" başlık'l geçici 4'üncü maddesi DanlŞtay
ikinci Dairenin 22.L2.?o|6 tarihli Ve Esas No: 2o16lL2r99 say* kararl ile yürütmesinin durdurulmasına
karar verilmiştir.
Bunun üzerine, Bakanlıkça alınan 05.05.2017 tarihli ve 1236 sayılı Bakan Oluru ile

"

5258 saYılı Alle

Hekimt|ği konunu kapsomındo sözteşmeli olarok görev yopon aile hekimleri ve oile sağlığı
elemanlarının, izin hokları kullonımıylo ilgili olarok, söz konusu kanundo düzenleme yopılıncoyo kodor,
657 soyılı Devlet Memurlorı Konunu,nun 4/B moddesi çerçevesinde görev yopan sözleşmeli komu
görevlilerine Ilişkin izin hükümlerine göre işlem tesis editmesinin uygun görÜldüğü" belirtilmiştir,
Bu itibarla, Halk sağllğl Genel Müdürlüğü tarafından aile hekimlerive aile sağllğı elemanlarının izin

haklarl kullanlmlyla ilgili mevzuat değişikliği çalışması yapllacaktır.
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