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4688 sayrh Kamu Gcirevlileri Sendikalan ve Toplu S<izleqme Kanunu'nun 22'nci maddesine grire
Toplu Sdzlegme Yaprlma Usul ve Esaslan ile Kamu Gdrevlileri Hakem Kurulu, Kamu personeli
Damgma Kurulu ve Kurum idari t<urullannm Tegkili, Qahqma Usul ve Esaslanna itigtin ycinetmeliSin
14. Maddesinde belirtilen Kurum idare Kurulu Bakanhprmrz temsilcileri ve yetkili sendika olan SaglL
Sen temsilcilerinin katrhmr ile Bakanh$rmrz Y<inetim Hizmetleri Genel Mtidiirliigti C-Blok 2'ncikat
toplantr salonunda 17 Ekim 2012tarihinde saat 09:30 toplanmrgtrr.

Toplantrda, cincelikle 25 Nisan 2012 tarihinde yaprlan Kurum idari

furul

toplantrsmda alman

kararlar de$erlendirilmig ve ardrndan da gtindem maddeleri gdrtigiilmiigttir.

IN ALIN

1- Kurum igi naklen atamalarda, personele 5 tercih hakkr verilmektedir. Kurum igi naklen atama
kuralarr dnceden "sosyallegtirme bdlgesi" olarak ilan edilirken, artrk birim bannda ilan edilmektedir.
Dolayrsryla da personelin tercih edebilecekleri il saylsl azalmaktadrr. Bu nedenle, kurum igi naklen
atamalarda personele 10 tercih hakkr verilmesi hususunun de[erlendirilmesi sonucunda;
Bakanhk Atama ve Nakil Ytinetmeli[inin 16. Maddesinde "stratejik personelin il igi atanmasr dahil
olmak iizere personelin iller arasr atanma d<inemi (Ek ibare:Rc-221l012009-27384) Ocak, Haziran ve
Eyltil aylandrr. Bakanhk agrk olan ve doldurulmasrna ihtiyag duyulan kadrolarr ilan eder. Bu kadrolara
atanmak isteyen personel, en gok 5 tercihle birlikte mtiracaat eder" hiikmii bulunmaktadrr. Kurum igi
d<inem tayinlerinde personelin daha fazla tercih yapabilmesi ancak ilgili y<inetmelik maddesinin
diizenlenmesi ile miimkiin olabilir. Bu kapsamda ycinetmelik deligiklipi ile ilgili olarak mutabakata
vanlmtp olup de[igiklik gahgmalarr baqlatrlmrgtrr. itgiti 0egigikli[in en krsa stirede sonuglandrnlmasr
amaglanmaktadrr.

2- Hemqirelik Kanununun gegici 2. maddesine g<ire; "hemgireliSe egdeler sa$hk memurlu[u
bciltimiinden mezun olanlar, hemqire olarak gahgrrlar" hiikmii gerepi talepte bulunan salhk
,emurlannln, slnavslz olarak hemqirelile gegirilmesi hususunun deperlendirilmesi sonucunda;
Hemgirelik Kanununun gegici 2. Maddesine g<ire unvanlnl hemgire olarak deliqtirmek isteyen
sa$Ift memurlarrmn miinhal kadro bulunmasr, standart kadro y<inergesine g<ire standardrntn uygun olma
halinde bu kadroya atanmalannda yasal bir engel bulunmamaktadrr. Agrktan K.P.S.S ile ahmlarda salhk

memurlan hemgire unvanlna, hemgirelik mezunlan

ise sa$rk memurlulu kadro

unvaruna

atanabilmektedirler.

3- 632 sayrh KHK'ya gdre sdzlegmeli personelin kadroya gegig iglemleri yaprluken, 657 sayrh
Kanunun 4/A maddesine tabi olmast ve 657 sayrlt Kanunun tiim haklanndan yararlanmasr gereken
stizleqmeli personelden; i.icretleri d<iner sermayeden ddenenler, d<lner sermaye kadrolanna
gegirilmiglerdir. Bdylece Salhk Bakanh[r btinyesinde aym gdrevi ifa eden, aym yerde gahqan ancak
farkh statiilere tabi iki farkh kadrolu personel istihdamr sdz konusu olmugtur. Ddner sermaye kadrolu
personelin maaqlannda ya$anan gecikmeler ve atamalannda ya$anan sorunlaro bu personelin
ma$duriyetine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, driner sennaye kadrosunda gahgan personelin genel
biitge kadrosuna gegirilmesi hususunun deferlendirilmesi sonucunda;

632 sayh Kanun uyannca ytir0tiilen s<izlegmeli personelin kadroya gegig iqlemleri ile "Genel
Btitge" ve 'oDdner Sermaye" kadrolarrna yerlegtirilen personel KPSS sonucu ilk defa scizleqmeli olarak
yaprlan atamalannda gahgmakta olduklarr istihdam tiiri.inii segmiglerdir. Kadro durumu uygun olmasr
halinde 0210912010 tarih ve 209439 sayrh Bakanhk Onayr'na istinaden Driner Sermaye kadrolarrnda
gahqan personelin Genel Btitge kadrolarrna atanmasr miimktin olabilecektir. Konu ile ilgili Maliye
Bakanh$rmn itirazr mevcuttur. Dciner sermaye kadrosunda gahgrp genel bttgeye gegirilenler yeni
atamalarda stkmttya sebep olmaktadrr. Dolayrsryla driner sermaye kadrosunda gahgan personel yeni
atama yaprlmasrnr engellemektedir. Bu atamalar Maliye Bakanhfirnca krsrtlanmaktadrr. Bu nedenle tiim
ddner sermaye gahganlarrmn genel bi.itgeye gegirilmesi bir anda de[il zamana yayrlarak yaprlmaktadrr.

4- 663 sayrh Kanun Htikmiinde Kararname ile araqtrrmacr kadrosuna atanan personel ile kararname
yayrmlanmadan 6nce 657 sayrh Kanunun 88. maddesine g<ire ikinci g<irevle Sa[hk Miidtir Yardrmcrh[r
veya vekaleten $ube Miidttuliigti g<irevini yiiriiten personel, halen 663 sayrh KHK' run yayrmmdan
onceki g<irevlerini yiirtitmektedir. Buna raSmen kendilerine dciner sermaye gelirlerinden yaprlan
ddemeler aragtrrmact kadrosundan, ikinci g<irevle yi.iriitenler igin de kendi kadrolanndan yaprldr$rndan,
fiilen yiiriittiikleri g<irevin dciner sermaye ek <idemesinden yararlanamamaktadrrlar. Bilindili iizere,
personel katkrsryla elde edilen ddner sermaye gelirlerinden, personelin fiili katkrsr oramndao ytiriitttigii
gcirev ve iistlendi[i risk kargrhlr yararlandrnlmasr gerekmektedir. Bu nedenle de, araqtrrmacr kadrosuna
atanan ve kararname ile ikinci g<irevleri alman personelin, halen ytirtittiigti gdrevin kargrh[r olan dciner
sermaye ek <idemelerinden yararlandrnlmasr hususunun de[erlendirilmesi sonucunda;

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayrh remi gazetede yayrmlanan 6354 sayrh kanunun 25
maddesinde "... 663 sayrh K.H.K'run gegici 4. Maddesinin drirdiincii fikrasrna birinci ciimleden sonra
gelmek tizere gu ciimle eklenmigtir. Ancak il Saghk Miidiir Yardrmcrsr, $ube Miidtirt, Mtidtir ve Miidtir
Yardtmctst kadrolannda bulunmakta iken araqtrmacr kadrosuna atanmrg sayrlanlar ile hekim
kadrosunda olup yukandaki g<irevleri veya il Salhk Mtidiirliilii gcirevini yapanlardan, gegici l. Madde
,:)&nlrco <inceki g<irevlerini yapmaya devam edenlere 2ll1l20ll tarihinden itibaren 6 ayr gegmemek
iizere ve sdz konusu gdrevleri ytiriittiikleri stirece 209 sayrh Kanunun 5. Maddesi uyarmca yaprlan ek
tideme, eski kadrolan esas ahnmak sureti ile aynr usul ve esaslar gergevesinde <idenmeye devam
olunur" htikmtine istinaden ilgili talepler karqrlanmrqtrr. Maliye Bakanhpr ile yaprlan grirtigme sonucu
ilgililere 663 sayrh K.H.K.'run Kastm ayr bagrnda siiresinin bitece[inden bu aya kadar <idemenin
yaprlaca[r vurgulanmrgtrr. Kasrm ayrndan sonra atanacaklara ise kadro ve unvanlardan maag odemesi
yaprlaca[r, Kamu Hastaneleri Kurumu nezdinde Kamu Hastaneler Birlili kurulduktan sonra Su an
itibarr ile Mtidiir ve Miidiir Yardtmctst olarak g<irev yapanlann aragtrmacr kadrosuna 15 Ocak 2012
tarihinden soma gegmeleri nedeniyle bahse konu Odemelerden kayrplarr olmayacaktrr. Ek
gostergelerinde stkmtt olma ihtimali s<iz konusudur. Qriziim olarak ise belli oranda bu gruptan uzman
ahnmasr Onerilmektedir. Bu gahgma sonuglamncaya kadar ise Birim Sorumlululu ve $ube
Mtidiirltiklerine kadro verilmese dahi vekaleten g<irevlendirme yaprlmasr diiqiiniilmektedir. Ayrrca 663
sayrh K.H.K ile aragtrrmacrlann bir kaybr olmamasrna ra[men Bakanhlrmrz iradesi drqrnda daha sonra
yayrmlanan 666 sayrh K.H.K. ile ilgili kiqiler igin ma[duriyet oluqmuq olup ilgili durum Bakanhprmrz
bilgisi drqrnda geligmiqtir.

5- Salltk personelinin e[itim diizeyinin ytikseltilerek, salhk hizmetlerinin kalitesinin arttrrrlmasr
gahganlanna, uzaktan e$itimle lisans programl agrlmasr hususunun

igin lise mezunu salhk

deSerlendirilmesi sonucunda;

YOK' ile

g<irtig ahg verigine baqlanmrg olup Sendika ile Bakanh prmrz

ilgili husustaki iglemler hrzlandrnlacak

temsilcileri bir araya gelerek

ve konu tekrar miizakere edilecektir.

6- Saghk Bakanhgr Personeli Unvan DeliqikliSi Srnavr, en son 2009 yrhnda yaprlmrg olup, 2009
yrhndan itibaren herhangi bir smav yaprlmamrgtrr. Halen unvan deliqiklili srnavma girmek igin

bekleyen birgok personel vardr. Bu nedenle, en krsa zarranda unvan de$iqikligi smau yaprlmah ve bu
smav her yrl yaprlacak qekilde programlanmasr hususunun delerlendirilmesi sonucunda;

Bakanh[rmz Personeli G<irevde Ytikselme ve Unvan Degiqiklili Ydnetmeli!i ile 25103201 I tarih
ve 71593 sayrh Makam Onayt uyannca Bakanhlrmrz personeli igin Memur ve V.H.K.i. unvanlannda
01 Eyltil 2012 tarihinde g6revde ytikselme srnavl yaprlmrq ve sonuglan agrklanmrgtrr. Aynca
Bakanlr[rmtz personelinin unvan de[igiklipi sureti ile atama iglemleri, 2510312011 tarih ve 27885 sayr[
Resmi Gazetede yayrmlanan Salhk Bakanh[r Personeli Grirevde Ytikselme ve Unvan De[igikligi
Ydnetmelili htiktimleri gergevesince yaprlmaktadrr. Bilindifi i.izere unvan de[igiklili srnavl
Bakanhlrmrzrn ihtiyaglan ve hizmet gerekleri do!rultusunda boq bulunan kadrolar igin yaprlmakta olup
Bakanhgrmz personeli igin unvan degiqikligi srnavr yaprlmasrna ihtiyag duyulmasr halinde srnav
kapsamrnda yer alacak unvanlar ve atama gartlarr genelge ve internet aracrhlr ile taraflara ilan
edilecektir. Sonug olarak yeni yaprlanmada kadrolar heniiz tam olugmadrlrndan bu yrl unvan de[igikligi
slnavl yaprlamamtqttr. Unvan de[igikligi smau ilan gahgmalan halen devam etmekte olup 2013 yrh
igerisinde unvan deliqiklili srnau yaprlmasr planlanmaktadrr.

7- Salltk Bakanlt[r biinyesinde gdrev yapan lise, yiiksekokul ve lisans mezunu birgok yardrmcr
hizmetler smfi gahganl, memur olarak gdrev yapmaktadr. Zaten memur olarak g<irev yapan bu
personelin, smavsz olarak memur kadrosuna gegirilmesi gerekmesi hususunun de[erlendirilmesi
sonucunda;
18104/1999 tarihli ve 23670 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak ytiriirliige giren Kamu Kurum ve
Kuruluglarrnda G<irevde Ytikselme ve Unvan Deliqikli$ Esaslanna Dair Genel Ydnetmelik ve
2510312011 tarih ve 27885 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak y{iriirltise giren Sa[hk Bakanh[r

Personeli Gdrevde Yiikselme ve Unvan De[igikli[i Y<inetmeligi htikiimleri gereli, Yardrmcr Hizmetler
Srnrfinda Hizmetli olarak gdrev yapan personelin Genel idari Hizmetler Srnrfindaki Memur kadrosuna
atanabilmeleri igin Bakanhgrmvca yaplacak Gcirevde Ytikselme Smavma katrlmalan ve baganh
olmalan gerekmekteair. ilgili hususun talep edildigi qekilde yaprlabilmesi igin Bagbakanhk gcirevde
yiikselme ve unvan de$igikli[i qergeve ydnetmeliginin degiqmesi gerekmekle beraber devlet
memurlanmn gcirevde ytikselme ve unvan degigikliSine dair genel ydnetmelikte de deliqiklik yaprlmasr
gerekmektedir. Amlan hususun ilgili ydnetmeliklerde degiqtirilmesi durumunda Bakanh[rmrzca gerekli
ydnetmelik de[iqiklikleri de yaprlacaktrr.

8- 375 sayrh Kanun Hiikmtinde Karamamenin ek 9 uncu maddesi uyarmca yaprlan <idemeden,
damga vergisi harig herhangi bir vergi kesintisi yaprlmamaktadrr. SaShk Bakanhlr personeline asgari
olarak 375 sayrh KHK'run ek 9 uncu maddesinde <ingririilen tutarda ek 6deme yaprlmakta, ancak bu
asgari tidemeden gelir vergisi kesintisi yaprlmasr sebebiyle personelin vergi matrahlan, Salhk Bakanhlr
dtqrndaki di[er kamu kurumlanndaki personele grire yiikselmekte ve daha fazla gelir vergisi kesintisi
yaptlmaktadr.3T5 sayrh KHK'mn ek 9 uncu maddesi uyannca, di[er kamu kurumlanndaki personele
yaprlan tidemelerde olduSu gibi Sa[hk Bakanh[r personeline yaprlan asgari <idemenin de gelir vergisi
kesintisine tabi tutulmamasl hususunun delerlendirilmesi sonucunda;
Bakanh[rmn taqra tegkilatr ve bagh kuruluglann tagra tegkilatrnda 209 sayrh Kanunun 5'inci
maddesi uyannca ddner sermaye ek <idemesi yaprlmaktadrr. Sciz konusu Kanun kapsamrnda yaprlan ek
ddemeler 193 sayrh Gelir Vergisi Kanuna tabi oldugundan ek <idemelerden gelir vergisi kesilmektedir.
Mezkur Kanunun 5'inci maddesinin ikinci fikrasrnda o'Bu fikra uyannca personele her ay yaprlacak ek
6deme net tutan, 375 sayrh Kanun Hi.ikm$nde Kararnamenin ek 9'uncu maddesi uyannca kadro ve
gorev unvanr veya pozisyon unvam itibanyla belirlenmiq olan ek cideme net tutanndan az olamaz. Bu
madde uyannca yaprlacak 6deme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz'o htikmii yer almaktadrr.
Dolayrsryla 375 sayrh KHK uyannca yaprlan ek <idemeler Damga Vergisi harig herhangi bir vergi
kesintisine tabi tutulmamaktadrr. Bakanhlrmv taqra tegkilatr ve balh kuruluglarrn tagra teqkilatrnda
gahganlara 209 sayrh Kanun uyannca yaprlan ek <idemeler 375 sayrh KHK uyannca belirlenmiq olan ek

az olmayacak qekilde yaprlmakta olsa da ilgili hususta kanuni dayanak 209 sayrh
Kanun'dur. Dolayrsryla sabit ek ddeme tutarlanmn belirlenmesinde 375 sayrh KHK ile belirlenmiq olan
oranlann esas altnmast, 375 sayrh KHK uyannca ek 6deme yaprldrpr anlammr dopurmamaktadrr. Bu
gergevede, Bakanh[rmvtaSra tegkilatr ve balh kuruluglann taqra tegkilatrnda 209 sayrh Kanun uyarmca
yaprlan ek ddemelerden Gelir Vergisi Kesintisi yaprlmasr zorunludur. Bu nedenle ilgili talep igin 209
sayrh Kanunda deligiklik yaprlmasr gerekmektedir.
<ideme net tutanndan

9- 4924 sayrh Kanuna gdre gahgan personelin becayiqlerinde, ddnem qartmm kaldrnlmasr
hususunun delerlendirilmesi sonucunda;
4924 sayfi Kanuna tabi scizlegmeli personel pozisyonlanndan 1,2, 3 ve 4 iinci.i hizmet bolgesindeki
il'lere tahsis edilenler iptal edilerek, 2012 yrhnda 5. ve 6. hizmet bdlgesindeki illere aktarrlmrqtrr.
Aynca, 663 sayrh KHK ile Bakanhprmrz yeniden yaprlandrrrlmrg, Scizleqmeli personelden;

l-Bakanhga ait hizmet birimlerinde gahqanlann bagh kuruluqlarda gahqanlarla,

2-Baph kuruluglarda gahqanlarrn Bakanh[aaithizmet birimlerinde gahqanlarla,
3- Bagh kuruluglarda gahqanlann diger bir ba[h kuruluqta gahqanlarla, kargrhkh yer de[igikligi
ilgili Kanunlar uyannca miimkiin degildir. Aynca, 632 sayir K.H.K. kapsamrnda memur kadrosuna
gegig iglemleri tamamlandrktan sonra bu stattide gahqan saylsr 961 kigiye diigmtigttir. Bu kapsamda,
gah$an saylsl ve pozisyonlann sadece 5. ve 6. b<ilgesine vize edilmig oldulu gciz rintinde bulundurularak
becayig iglemlerinde ddnem qartmm kaldrnlmast hususunun mevzuat deligikli[i gahqmalarr kapsamrnda
de[erlendirilmesi uygun olacagr diigtiniilmektedir.

l0- "Bakanhfa ba[h, 24 saat hizmet veren kurumlarda n<ibet tutan memur ve saShk personelinin
ndbetleri siiresince gocuklanmn bakrmryla ilgili ma$duriyetin giderilmesi, gocuk bakrmevlerinde
hizmetin, 24 saat devammm sa[lanmasr ve gahqmalann ivedilikle sonuglandrnlmasl" konusu Nisan
201I Kwum idari Kurulu Giindemine ahnmrqttr. Bu kapsamda 0-6 yaq grubuna giren en az 50 gocu$un
hultrnmasr qartmr sallayan ve ihtiyag oldupu belirtilen kurumlarda imkanlann elverdiSi dlgtide gocuk
bakrmevleri agrlmasr, kreg yeri kiralama veya inga etme hususunun de$erlendirilmesi sonucunda;

Kreg ve Gtindiiz Bakrmevi ile ilgili olarak bina kiralanmasl ve yeni bina inqa edilmesi
hususunda; Bagbakanhpn20}Tl3 sayrh Tasamrf Tedbirleri genelgesi gere[ince Bagbakanhk iznine tabi
oldulundan Bakanhgrmrz idari ve Mali igler Dairesi Baqkanhlmca, Bagbakanhk Ekonomik ve Mali
igler Dairesi Baqkanlr}na27.09.2010 tarih ve 14864 sayth, yazrile gerekli iznin verilmesi y<intinde
talepte bulunulmuqtur. Ancak ilgili hususta bir cevap ahnamadrgndan 2210812011 tarih ve 12426 sayir

ya^ ile

talebimiz yenilenmiq olup cevap beklenmektedir. Konunun takip edilmesi amacr ile

Bakanhprmrz ve Baqbakanhk arasmda yaprlan yazrqmalann birer <irne[i sendikaya verilmiqtir.
11- Bakanhk Merkez Tegkilatr gahganlanmn iqe gidiq-geligleri igin servis araglan temin edilmesi
veya personele gidig geliq ticretlerinin ridenmesi hususunun delerlendirilmesi sonucunda;

02llll20ll tarih ve 28103 sayrh Resmi Gazetede Yayrmlanan Bakanhlrmrz ve Ba[h
Kuruluqlarrmn Tegkilat ve Gdrevleri Hakkrndaki Kanun Hiikmtinde Kararname ile bagh kuruluglarrn
-r'erleri deligtipinden personel adres bilgileri yeniden istenmiqtir. Ahnan yeni bilgiler do!rultusunda
listeler hazrrlanmrq ve servis temini ile ilgili Makam Onayr ahnmtqtrr. il Trafik Komisyonu karart
beklenmektedir. Karann olumlu gelmesi halinde servis hizmetleri baglayacaktrr. Ayrrca yetkili sendika
tarafindan Bakanhgrmrza gdnderilen yeni giindem konulan arasmda yer alan 3l numarah talep
yukarrdaki madde ile aynr oldu[undan burada cevaplanmrqttr.
12- Bakanh[a ba$h birimlerdeki ambulanslann kaskolan ile ilgili Bakanhk merkezinden genel
bir dtizenleme yaprlarak belirlenecek bir sigorta girketi ile anlagma sallanmasr ve biittin ambulanslann
aym gartlarda kasko yaprlmasmrn saSlanmasr hususunun delerlendirilmesi sonucunda;

Sigortacrhk mevzuatt ve sigorta kurallan gere$i her arag daha dnceki hasar durumu, sigorta
ettirdili si.iresi marka ve model baztnda tek tek degerlendirilmekte olup, ttim ambulanslamn ayru bedel
re gartlarda sigorta ettirilmesi miimki.in delildir. Aynca Taqrt Kanunu geregi tagrtlann bakrm onanm
sigorta gibi giderlerin tagttrn bagh oldu[u kurumca karqrlanmasr esastlr. Bu konuda sigorta firmalan ile
gdri.iqiilmiigt{ir. Ambulanslara ig donammr ile birlikte kasko yaprldrfrnda maliyet artmaktadrr. Yaprlan
istatistiklerdekaza sonucunda ig donammnfazla hasar gdrmedigi, ig donamm dahil edilmeden kasko
yaprldrgr takdirde maliyetin azalacapr belirlenmigtir. Aracrn kazasma sebebiyet verenden kaza bagrna
veya sigorta bedelindenYol - o/02 muafiyet altnmasr konusu gi.indeme gelmig Konu ile ilgili gahqanlarrn
maldur olmayacak gekilde diizenleme igin Acil Saflrk Hizmetleri Genel Miidtirltigiince gahpma
yaprlmaktadrr.

lI2

13Acil Salhk Hizmetlerinde ndbet sistemiyle gahgan personelin yemeklerinin
kurumlannca karqrlanmasr ile ilgili Bakanlar Kurulu Karan, 20.08.2011 tarihli ve 28031 sayrh Resmi
Gazete'de yayrmlanarak yttuiirliige girmigtir. Amlan Kararda; 19.11.1986-8611120 sayrh ile Devlet
Memurlan Yiyecek Yardrmr Ytinetmelilinin Ek-2. maddesinde, "Yiyecek yardrmrndan yararlanacak
personelden, Sa$hk Bakanh[r 112 Acil Salhk Hizmetlerinde grirev yapan personel (sdzlegmeli personel
dahil), it Sagtrt< Miidtirliiklerinin yemek servislerinden veya it Sagtrk Mtiditultiklerince belirlenen Saphk
Bakanhlrna ba[h yatakh tedavi kurumlannm yemek servislerinden ticret ddemeden yararlamr. Bu
personelden hizmetin kesintisiz olmast nedeniyle gcirev yerinden ayrrlmayacak durumda bulunanlar,
kumanya verilmek suretiyle bu yardrmdan yararlandrnlabilir" hiikmti yer almaktadrr. Bu maddenin
uygulanmasrna iligkin usul ve esaslar hakkrnda, 19.10.2011 tarihli ve 32421 sayrh genelge ile
diizenleme yaprlmrgtrr. Stiz konusu diizenlemeye ra$men, ll2 acil saphk hizmetlerinde gd,rev yapan
personelin yemek sorunu g<iziilememiqtir. ivedilikle problemin gciztime kavuqturulmasr hususunun
delerlendirilmesi sonucunda;
"Devlet Memurlarr Yiyecek Yardrmr Y<inetmeli[inde Degigiklik Yaprlmasr

Hakkrnda

Y0netmelik" kapsammda

MADDE l - 1911111986 tarihli ve 86/11220 sayrh Bakanlar Kurulu Karan ile yiiriirliise konulan
Devlet Memurlan Yiyecek Yardrmr Ydnetmeliline agalrdaki ek maddeler eklenmigtir.

"EK MADDE 2 - Bu Ydnetmeli[e gcire yiyecek yardrmrndan yararlanacak personelden Sa[hk
Bakanlt$ ll2 acil sa[hk hizmetlerinde gdrev yapan personel (sdzlegmeli personel dahil), il salhk
miidtirliiklerinin yemek servislerinden veya il salhk mtidtirliiklerince belirlenen Sa[hk Bakanhgrna
ba[h yatakh tedavi kurumlanrun yemek servislerinden iicret cidemeden yararlanrr. Bu personelden
hizmetin kesintisiz olmast nedeniyle gdrev yerinden aynlamayacak durumda bulunanlar kumanya
verilmek suretiyle bu yardrmdan yararlandrnlabilir. Bu maddenin uygulanmasrna iliqkin usul ve esaslar
Sa[ltk Bakanltlrnca belirlenir. Hiikmii yer almakta olup, buna gdre Bakanhlrmz tarafindan 19.10.2011
tarih ve 32421sayrh Genelge ile yemek yardrmma daii usul ve esaslar 81 ilin it Sagtrt Miidi.irliiklerine
tebli[ edilmiqtir.
Bazr illerde aksakhklar ya.qanmrgtrr. 81 tipi istasyonlar ba[h olduklan hastanelerin yemek
servislerinden yararlanmaktadrr. Mtistakil olan Merkezi Al, A2, 82 ve C tipi istasyonlarda il Saghk
Mtid[rliiklerince belirlenen Saphk Bakanhgrna bagh yatakh tedavi kurumlanmn yemek servislerinden
ticret ddemeden yaralanmaktadrr. Krrsalda bulunan A1 ve A2 istasyonlann yemek teminlerinde ise
aksakhklar g<iriilebilmektedir.

Krrsal bdlgelerde bulunan Al ve A2 tipi istasyonlann yemek temininde il Salhk
Mtidtirltiklerince yaprlan ihale sonucunda yiiklenici firmanrn yemek teminini saSlamasr aksakhk
durumunda yayrnlanan genelgenin 4. Maddesi gerepince; alt ytiklenici firmalar ile yemek temini
sa[lanabilir. Bunun saflanma kogullan ilgili genelgede yayrmlanmrgtrr.

14- $ehir drqr hasta nakilleri igin ayrrca birim ve ekipler oluqturularak hasta sevklerinin tek
rnerkezden yaprlmasr grirevi mevzuatta I 12 Acil Komuta Kontrol Merkezine verilmigtir. Uygulamada
kargrlagrlan sorunlann gdziimti igin Acil Saghk Hizmetleri Ydnetmelilinde gerekli de[igikliklerin
yaprlmasr hususunun de[erlendirilmesi sonucunda;

$ehir drgr ve gehir igi hasta nakilleri igin uygulamada karqrlagrlan sorunlann giderilmesine
ydnelik gahgmalar halen devam etmektedir. Acil Salhk Hizmetleri Genel Mtidiirli.ilti'nce merkezi
istasyonlann kurulaca$r ve gehir drgr nakillerin bu istasyonlarca yaprlaca$r, uygulama sayesinde diger
istasyonlann ig ytiktinin azalacaEt, aynca bcilge istasyonlan olugturularak il drqr sevklerin burada
de[erlendirilece$i, Acil SaShk Hizmetleri Ycinetmeli[i taslagr tamamlanmrg olup grirtige g<inderilme
agamasrndadrr. Ytinetmelikte bu hususlar aynntrlarla belirtilmig olup yrinetmelik grktrktan sonra sorunlar
giderilmig olacaktrr.

15- Sa$hkla ilgili cin lisans programlanndan, lisans tamamlama programr agrlan ebelik,
hemgirelik ve sa$rk memurlupu drqrndaki bciltimler igin de lisans tamamlama programl gahgmalanmn
bir an <ince tamamlanmasr hususunun delerlendirilmesi sonucunda;
Odyom.etri teknikerlili ve a$rz dig saghlr teknikerlipi ile ilgili lisans tamamlama gahgmalal
baqlatrlmrgtrr. Ozellikle meslek <irgtitlerinin baqvurulan oldugu ve ilgili taleplerin mevzuatiara uygun
olmast halinde bu tiirden baqvurular dikkate ahnmaktadrr.Usttinde durulmasr gereken bir konu
oldugundan dnem arz etmekte ve sorunun gdztimii amacl ile gereken gahgmalann yaprlmasr gerektigi
tarafl ara iletilmigtir.

16- Tam Giin Yasasr ile birlikte, hekimler igin zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasr
getirilmig ve bu uygulama hekimleri meslekleriyle ilgili karqrlagacaklan riskler agrsmdan giivence altrna
almrqtrr. Oysa ki; hekim dtqt personele kargr da enjeksiyon vb. nedenlerden ritiirii gok sayrda tazminat
davasr agrlmakta ve personel tazminat cidemek zorunda kalmaktadrr. Yani, hekim drqr personel de
hekimler gibi tazminat sorumlulu[u altrndadrr. Bu nedenle, hekim drgr personelin de hekimler gibi
zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortasr kapsamma almmasr hususunun delerlendirilmesi sonucunda;
Hekim drgr personelin gahgtrklan birimlerin risk faktrirleri gdz rintinde bulundurularak; risk
ftkt<irti yiiksek olan birimlerde gahqan personel daha fazla miktarda prim ridemeli, riskli birimde grirev
yapmayanlar igin zorunlu tutulmamalt, unvan ve branq bazrnda talebin kargrlanmasr halinde biitgeye
yiiklenecek ek yiiktin hesaplanarak sosyal devlet prensipleri geregi ortaya grkacak sosyal fayda ve sosyal
maliyetin tespiti igin fayda maliyet analizinin yaprlmasr ve neticesinde ortaya grkacak veri tabanrna
istinaden sa[hkh bir karar verilmesi durumunda mesleki mali sorumluluk sigortasmm yaprlmasr
Bakanltgtmlzca uygun gdri.ilmekte olup, konu ile alakah olarak Devlet Personel Bagkanhgr ile
koordineli gahgmalar devam etmektedir. Ayrrca bu ttir vakalann qok az oldu[u belirtilmi$tir. Konu
sendika tarafindan Kamu Personeli Dantgma Kurulunda gtindemine ta$mmasl kararlagtrnlmrqtrr.

l7-

657 sayrh Kanundaki dtizenlemeye grire, do[um yapan kadrn gahgamn n<ibetten muafiyeti
dofumdan itibaren I yrldrr. Siit izni ise ana]rk izninin bitiminden itibaren 1 yrldrr. Bu nedenle de kadrn
gahgan, stit izninde oldulu 8-13 hafta boyunca ndbet tutmaktadrr. Bu aynk durumun diizeltilmesi igin
do[um yapan kadrn kamu gtirevlisinin, gece ncibeti ve gece vardiyasrndan muafiyeti, anakk izninin
bitiminden itibaren 1 yrl olacak qekilde diizenlenmesi hususunun de[erlendirilmesi sonucunda;

Talebin kargrlanmasr Bakanltprmrzca da uygun gdrtilmektedir. Ancak 657 sayrh D.M.K. da
ttc[iqiklik yaprlmasr gerekmektedir. Yaprlan incelemelerde btiytik hastanelere nazaran kiigtik kapasiteli
hastanelerde ndbet tutmayan saphk gahganr sayrsrnm daha fazla oldu[u gcizlenmiqtir. Nribet
tutamayacak raporlan hakem hastanelere gdnderilerek grkan sonuca g<ire de[erlendirme yaprlacaktrr.
Ttbbi sekreter ahmr yaprlarak idari personel olarak gahgtrnlan salhk personeli asli gdrevlerine iade
edileceklerdir. Trbbi sekreter olarak yeni atanacaklarda ise yiiksekokul mezunlanna <incelik verilmesi ile
daha fazla ahm yaprlmasr planlanmaktadrr.

18- Sdzleqmeli personelin yeniden hizmete alnmasr ve kurum igi yer degigtirmesine iliqkin
ycinergenin 7. maddesinin 3. fikrasmm son ciimlesinde, "Eglerden biri 5. veya 6. hizmet brilgesinde ise
pozisyon veya standardrn uygun olmasr halinde, di$er eq bu il' e atanabilir." ibaresi yer almaktadrr. Bu
hiikiim zorunlu olarak uygulanmakta ve eglerden biri 5. veya 6. bcilgede gahgryor ise hizmet gurubuna

bakrlmaksrztn 5. veya 6. bdlgedeki egin, eg durumu talebi reddedilmektedir. Bu nedenle, s6z konusu
durumun hizmet guruplanna gtire delerlendirilip atarna yaprlmasrna imken saflanmasr hususunun
deperlendirilmesi sonucunda;

Salltk hizmetlerinde kalitenin arttnlmast ve srirekliligin saglanmasr amacr eglerden her ikisinin
de Bakanhk personeli olmasr halinde, aile btitiinlii[rintin eleman temininde giigltik ya$anan 5. ve 6.
hizmet bdlgesindeki illerimizde saflanmasmr gerektirmektedir. Bakanhgrmrzrn g<irtiqii ve uygulamasr
bu ydnde olup Bakanhprmrz ve sendika ile beraber gahgma yaprlarak yeni bir di.izenleme y-uptt-as,

planlanmaktadrr.

19- Yolun hasta talebi kargrsrnda, yetersiz personel ile sunulmaya galgrlan sa[1k hizmetlerinde,
aynca ek bir dinlenme stiresinin fiilen kullanabilmesinin mtimkiin olmadrlr bilinmekte dir. 657 sayrl
Devlet Memurlan Kanunun 101 inci maddesinde "Giintin 24 saatinde devamhhk gdsteren hizmetlerde
galtqan devlet memurlanmn gahgma saat ve qekilleri, Bagbakanhk genelgesi ite atizentenen mesai
saatleri, salhk hizmetlerinin aksamasrna neden olmakta ve sa$hk ghrganlannr zor durumda
brrakmaktadrr. Bahsedilen hususlar ve mevcut yasal diizenlemeler gergeveslnde, saplk kurum ve
kuruluglannda gtirev yapan ttim personelin haftahk gahgma saatlerinin kesintisiz ginta. 40 saat
(Gtinltik kesintisiz 8 saat) olarak yeniden degerlendirilmesi, gahqma saatleri diizenlenirken vatandaqa
verilen hizmetin kaliteli ve kesintisiz olmast gerektigi hususunun dikkate alnmasr, riskli birimlerde
uygulanan vardiya sistemi dikkate ahnarak mevcut genelgelere agrkhk getirilmesi veya ek dtizenlemeler
yaprlmasr hususunun de$erlendirilmesi sonucunda;

Bu konunun Makam ile tekrar gcirtigiilerek deperlendirilmesi kanaati hasrl olmuqtur.

20- Ebelik hizmetleri, halen yiiriirltikte olan 1928 tarih l2l9 sayrlL Tababet ve guabatr
Sanatlanmn Tarzr icrasma Dair Kanun ve bazr y<inetmeliklerle ytirtitiilmictedir. Ebelik hizmetleri;

ebelik meslepinin tinemine, gereklili[ine ve giiniimtiz koqullanna uygun bir yasal dtizenleme yaprlarak
yiirtittilmelidir. Bu nedenle de Ebelik Yasast grkanlmahdr. Konu ile ilgili gahgmanrn oldugu stireg
sonunda tekrar gdrtiqiileceli belirtilmiqtir.

Ebelik yasasmm gtkmasmm beklendigi Bakanhlrmrzrn bu hususa olumlu

yaklagtrgr

wrgulanmrgtrr. Saphk Hizmetleri Genel Miidrirltigti Saphk Meslekleri Kurulunca gerekli gal;ma
yaprlacalr ilgili taraflara bildirilmiqtir.

2l-

Ddner Sermaye YtinetmeliSi'nde d<inem yaprlan de[igikliklerle getirilen kurumsal
performans katsayrst, birim performans katsayrsr ve ydnetici performans katsayrsr gibi diizenlemeler,
idareci ve gahganlann ek ddemelerinde dtiqtiqe neden olmaktadrr. Bu durum, personeiin motivasyonunu
olumsuz etkilemektedir. Yaprlacak deligikliklerin, ek ridemelerde dtiqiige sebebiyet vermeden, baganh
olanlann ek d,demelerinin arttmlmast geklinde olmasr, gahqanlann motivasyonuna olumlu katkr
sa$amasr hususunun deperlendirilmesi sonucunda;
1210512006

tarihli ve 26166 saytlt Resmi Gazetede yayrmlanan " Sa[hk Bakanhgrna Ba[h
Personele Ddner Sermaye Gelirlerinden Ek fldeme

Salhk Kurum ve Kuruluqlarrnda Gcirevli

Yaprlmasrna Dair Ydnetmelik'o uyarlnca yaprlan performansa dayah ek <idemelerin, personelin sundu[u
hizmetin kalitesinin <ilgtilmesi yoluyla delerlendirilerek odenmesi amacr ile "kurumsal performans" ve
o'birim performans" uygulamasr getirilmiqtir. Her kurum,
verimli ve kaliteli hizmet sunumundan
sorumlu oldulundan, Bakanhkga grkarrlan Yrinerge dofrultusunda belirlenen kriterleri yerine getirmek
ve yaprlan de$erlendirmeler sonucunda hedef kriterlere ulagrlamamasr halinde gerekli gabayr
gdstermekle mi.ikelleftir. Personel bazrnda uygulanan birim performans uygulamalannda ise; alrz ve dig
sa$t$t merkezlerinde yaprlan iglemler, dahili ve cerrahi branqlarda gahgan uzman tabiplerin yatan hasta
takip ve ameliyat oranlarr, tabip drgr personelin ise grirev yaptr$r birimin hizmet kalite standartlan puanl
esas almarak belirlenen birim performans katsayrsr, hizmet sunumunda bireysel diizeyde kaliteyi
hedeflemektedir. SunduSu hizmetin kalitesi Bakanhkga belirlenen kriterlere ulaqmayan personelin
alaca$r ek ddemenin hizmet kalitesi oramnda belirlenmesi, hem performansa dayah ek <ideme sistemine

hem de birim performans uygulamalanrun yukanda agrklanan amaglarma uygun bir uygulamadrr.
Makam talimatr ile bu konuda gerekli degiqiklik yaprlacaktrr.

22- Salhk Bakanhpr tarafindan yayrnlanan 210168 sayrh Genelge ile yaprlan diizenleme,
uygulamada srkrntrya yol agmaktadrr. S<iz konusu genelgeden kaynaklanan srkmtrlann ortadan
kaldrnlmasr igin d<iner sermaye tavan orant tiim birimler igin %o 250'ye grkanlmal ve <izellikli
birimlerde gahgan personel igin ek puan verilmesi hususunun delerlendirilmesi sonucunda;
Ek tideme tavan oranlan 209 sayrh Kanunun 5 inci maddesinde belirlenmig ve "Bakanhkga
helirlenen hizmet sunum gartlarr ve kriterleri de dikkate ahnmak suretiyle, bu ddemenin oram ile esas ve
usulleri; personelin unvanl, gtirevi, gahgma gartlarr ve stiresi, hizmete katkrsr, performansr,, tetkik,
elitim-dlretim, araqttrma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girigimsel iglemler ve 6zellik arz
eden riskli bdltimlerde gahgma gibi unsurlar esas ahnarak" dtizenlenmiq olup, tavan oranlanrun
arttmlmast Kanun deSiqiklili gerektirmektedir. Tabip smrfi personel ile diler personelin sa[hk
hizmetine katkrsr ve sa[hk hizmetlerindeki <inemi ve nitelipi dopal olarak farkhhk arz etmektedir.
Tabiplere diler personele oranla farkh tavan ek <ideme oranlanrun uygulanmasr, sa[hk hizmetlerinin
dtizenli bir bigimde ytirtittilmesi amacrnr tagrmaktadrr. Bu aqamada hekim drqr personelin tavan
oranlannm artttnlmast mtimki.in gririilmemektedir. Maliye Bakanhgr ile mtizakereler devam etmektedir.
Bu konu ile ilgili Kamu Hastaneleri Kurumu, Strateji Geliqtirme Bagkanh[r ve Salhk Hizmetleri Genel
Mtidiirliigii ile gortigiilerek bir gah qma yapr lac aSr belirti lmi qtir.
23- 657 sayrh Kanunun 4/B maddesine tabi olarak atanan personele grireve baqlamadan karqrhkh
yer de$iqtirme hakkr verilmesi hususunun delerlendirmesi sonucunda;
4610611978 tarihli ve 7115754 sayrh Bakanlar Kurulu Karan ile ytirtirlii[e konulan Scizleqmeli
Personel Qahgtrnlmasrna iligkin Esaslann Ek 3 iincti maddesi ile pozisyonunun tahsis edildi[i birimde
tilen bir yrl gahganlara kargrhkh yer degigikliEi hakkr tarunmrgtrr. Bu nedenle goreve baqlamadan cince
karqrhkh yer de[iqikli[i uygun grinilmemektedir. ilk atamalarda personel il emrine verildiginden ige
baglamadan karqrhkh becayiq hakkr verilmiqti. Daha sonraki drinemlerde gahqacafr birime direk atama
yaprldrgrndan bu uygulamadan vazgegildi. Atama iglemlerinin tekrar merkezi yaprlmasr halinde 7
giinltik stire verilirse sorun gtiztilebilecegi vurgulanmrg; Konu hakkrnda sendika ve Bakanhfrmrz
arasrnda gahqma grubu kurulmasrna karar verilmigtir.

24- Egi dzelde veya baqka kurumlarda gahqan salhk personeli, ycinetmelikteki qartlann
uygunlu[u halinde eqlerinin bulundulu ile tayin olabilmektedir. Her iki eg de Bakanhk personeli oldulu
takdirde, krdem ve hizmet grup gartlan aranmakta ve personel istedili yere tayin olamamaktadr. Bu
durum, personeller arasr adaletsizlile yol agmaktadr. Bu nedenle, eg durumu tayinlerinde krdem ve
grup gartr kaldrnlmasr hususunun de$erlendirilmesi sonucunda;
Egi tizelde gahgan personelin, gahgtrpr ig yerinin her ilde birimi bulunmadrfrndan aile birli[i
cizelde gahqan egin bulundugu ilde sa[lanmaktadrr. Devlet memurlarlrun yer deligtirme suretiyle
atanmalanna iliqkin ycinetmeli[in 9'uncu maddesinde belirtildili iizere "...Farkh kurumlarda gahgrp da
her ikisi de yer degigtirmeye tabi olan eglerden unvan, kadro ve grirev bakrmrndan daha aqalrda
hulunarun gdrev yeri yukanda bulunana ba[h olarak degiqtirilir." Htikmii gereli aile birlili unvan ve
kadro bakrmrndan tist olan egin oldu[u ilde saflamr. Eqlerin kurumumuz kadrolannda salhk hizmetleri
smtfinda gahgmasr halinde gagdag insan kaynaklarr yrinetimi, etkili ve verimli istihdam politikalarr ile
safhk hizmetinin iilke genelinde dengeli da[rhmr gdz <iniinde bulundurularak ihtiyag olan grupta aile
birlipi saglanmaktadrr. Yeni Atama Nakil Yonetmeliginde alt b<ilge tayinleri biraz daha esnetilecek olup
eq durumu tayinlerinde gahqma yaprlacagr, aynca sendikadan da teklifler gelmesi halinde dikkate
almacalr belirtilmiqtir.
25- SaShk Bakanhgr Atama ve Nakil Ycinetmeli$i'nin 21 inci maddesine grire; personelin 6zel
sektcirde g6rev yapan eginin sosyal giivenlik kurumlarma veya sosyal giivenlik kurumlan drqrnda kalan
ve 6zel kanunlarla diizenlenmig bulunan diger sandrklarda tabi olarak gahqmasr halinde en az d6rt ytl,
mtiracaat tarihi itibariyle son gahqtr[r yerde kesintisiz en az iki yrl prim ridedigini belgelemesi halinde,
eg durumundan tayin talebinde bulunacaktrr.

Ozel sektcirde gcirev yapan biri igin dngcirtilen toplamda d<irt yrl, son gahgtrlr yerde kesintisiz iki
yrl prim Odeme garh, uzun ve alrr bir gart olmasmm yanl sra; eqlerin uzun siire ayrr kalmasrna neden
olmaktadrr. Aynca Milli Egitim Bakanh[rnda baqvuru tarihinden itibaren geriye dciniik son iki yrlhk
siire iginde en az 360 giin sigortah hizmeti oldulunu ve sigortahhlrmn halen devam ettigini gdstermesi,
Tanm Bakanh$rnda ise toplamda iki yrl, miiracaat tarihi itibariyle son gahgtr[r yerde bir yrldrr prim
cidedi[ini belgelendirmesi halinde eg durumu tayinleri yaprlmaktadrr.

Kurumlar arasl uygulama birli$inin saplanmasr ve bu durumda olan personelin yaqadrlr
malduriyetin giderilmesi agrsrndan, egi 6zel sektrirde gcirev yapanlann, eginin bulundu$u ilde bir yrl
prim ddemesi halinde tayinleri yaprlmasr hususunun de[erlendirilmesi sonucunda;
Sosyal gtivenlik kurumlan kapsamrnda veya sosyal gtivenlik kurumlan kapsamr drgrnda kalan ve
6zel kanunlarla diizenlenmig bulunan diler sandrklara tabi olarak gahgmasr halinde miiracaat tarihi
itibari ile en az 4 yl/., son bulundulu yerde kesintisiz en az2 yrl prim ddedi[ini veya Bag-Kur sigortahsr
olanlann Bag- Kur borglanm yaprlandrrdtklarrnr beyan etmeleri gerekir. ooDo[um ve hastahk nedeni ile
altnan ticretsiz izinler harig olmak iizere bir yrlda toplam 3 ayr aqan her ttirlti kesinti, sigortahhk
siiresinin tespitinde kesinti olarak degerlendirilir" qeklinde di.izenlenmekle birlikte 2006 yrhndan beri
uygulanan bu diizenleme genel kabul gdrmiiq ve istismar edilmesinin de engelledi[i diiqiintilerek
uygulamantn devam edilmesi gerekti$i kanaati hasrl olmuqtur. Aym ilde 4 yrl sigortah veya ba[-kurlu
gahqma zorunlulu[unun 3 yrla indirilmesinin dtigtiniildii[ti vurgulanmrqtrr.

26- Sdzlegmeli personele,

il igi eg durumu tayin hakkr verilmesi hususunun

deserlendirilmesi

sonucunda;

Scizlepmeli personelin kurum igi yer desiqiklili hakkrnda 0610611978 tarihli ve 7115754 sayir
Bakanlar Kurulu karan ile ytiriirliige konulan Scizleqmeli Personel Qahgtrrrlmasrna iliqkin esaslann ek 3
iincii maddesi hiiki.imlerinin uygulanmasr gerekmekte olup arulan esaslar iginde eg durumu nedeni ile
yer de[igikli[ine imkan tarumamaktadrr. Bu nedenle ilgili Mevzuatta degiqiklik yaprlmasr
gerekmektedir. Yaprlmasr halinde belinilen konu ile ilgili deligiklikler dikkate ahnacaktr. Sendika
Kamu Personeli Damqma Kuruluna tagryacaktr.

27- 4lB sdzleqmeli personelin stit izni, mazerct izni ve [cretsiz izin siirelerinin kadrolu personel
Esaslar'da degiqiklik

ile eqit hale getirilmesi igin S<izlegmeli Personelin Qahqtrrrlmasrna iligkin
yaprlmasr hususunun deSerlendirilmesi sonucunda;

657 sayrh DMK'ntn 4 tinci.i maddesinin (B) fikrasr kapsamrnda istihdam edilen sdzleqmeli
personelin izin haklan ile ilgili olarak 0610611978 tarihli ve 7115754 sayrh Bakanlar Kurulu kararr ile
yiiriirliile konulan sdzlegmeli personel gahgttrrlmasrna iliqkin esaslarda di.izenleme yaprlmasr hakkrndaki
talebimiz, 251041201I tarih ve 92153 sayth yazrmrzla Devlet Personel Bagkanhgr ve Maliye Bakanhlrna
iletilmiqtir.
28- QKYS sistemindeki sendika modiiliinden sendikamna ait bilgiler diizenli olarak ahnmasr ve
sistemin giincel tutulmasr talebinin de[erlendirilmesi sonucunda;
Uyelik bilgilerinin gtincellenmesi, iiyelikten gekilme ve tiyelik kaytlannrn ve bilgilerin Q.K.Y.S.
ve I.K.Y.S. sisteminde gtincel tutulmasr ile ilgili 2210512012 tarih ve 5104 sayrh yazr ile 81 il Valiligine
gdnderilmiqtir. Daha detayh bir gahgma igin Safhk Bilgi Sistemleri Genel Mtidtirli.ipii ile ortak bir
gahqma yaprlacaktrr.

C . YENi GUNDEM KONULARI

1. Gcirevde ytikselme ve unvan deSigikli[i smavlan her yrl yaprlmah ve elitimler uzaktan
elitimle yaprlarak hem zaman kaybr <inlenmeli hem de masraflann azaltrlmasr talebine cevaben;

G<irevde yiikselme ve unvan degiqikliSi kadro imkdnlarr gergevesinde yrlhk planlanmaktadrr.
Uzaktan efitimle ilgili DPB'nin genel ydnetmelik kapsamrnda olumsuz g<lrtgti vardr.18.04.1999 tarihli
23670 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak yrirtirltile giren "01.03.2010 tarih 20121192 K. De[igtirilen
8. maddesine g<ire "Bu ycinetmelik kapsamrnda bulunan personelin g<irevde yi.ikselme mahiyetindeki
atamalann yaprlabilmesi amacryla, atama yaprlacak g6revler igin en az75 ( yetmiq beg ) saat olmak
iizere, diizenlenecek g<irevde ytikselme e[itimi programrna katrlmalarr gerekir..." denilmektedir. Sa[hk
Bakanh[r Saghk Aragtrrmalan Genel Miidtirltiliine ait Uzaktan Sa[hk Egitimi Sistemi (USES), gcirevde
ytikselme egitimi ders materyallerinin elektronik ortama aktanlmasr ve e-epitim modiiltine uyarlanmasr
ve Sayn genel Miidiiriimiin ve Mtisteqammm uygun g<irmesi halinde bu e[itimi verebilecek alt yaprya
sahiptir. Ydnetmelikteki grirevde yiikselme egitimini programlna katrhm en az 75 saat olarak ifade
edildilinden ba$layrcr niteli[i vardr. ilgili ydnetmelikte deligiklik yaprlmasr gerekti$ kanaati
mevcuttur. Her yrl yaprlmasrnda srkrntr olmadrpr ancak yerinde elitim konusunda Devlet Personel
Baqkanhgrnrn olumsuz gortiqiintin de$igmesinin gerektigi belirtilmigtir.

2. Gdrevde yiikselme srnavrndan 70 i:zeri puan alanlar igin Maliye Bakanhlr'ndan yeni kadrolar
almmasr talebine cevaben;
Gdrevde ytikselme ve unvan de$igiklili srnau kadro saylsl ilan edilerek yaprldrprndan kadro
miktan kadar atarnayaprlabilmektedir. Devlet Personel Bagkanhgrrun ayru do[rultuda gcir0qti mevcuttur.
Bununla birlikte yeni kadro ahmr yaprldrlrnda atama yaprlabilecektir.

3. Ntibet iicretleri giiniimtiz kogullanna uygun hale getirilmelidir. Ncibet iicreti hesaplamasrnda
0ncelikle bakrlmasr gereken, bir mesai saatinin iicretinin ne kadara tekabtil ettilidir. Buna g<ire de nribet
ticreti bir mesai saatinden fazla olmahdrr.
Konu Maliye Bakanhgrnrn ilgili birimleri ile g<iriigtiltip degerlendirilecektir.

4.657 sayrh Kanuna gcire tutulan ndbetlerin 130 saatten fazlasma n<ibet iicreti ddenmemektedir.
Ancak ndbetlere iligkin bir saat smrlamasr olmadr$rndan, n<ibet kargrhgrnda verilen izinler grktrktan
sonra 130 saatten fazla ndbet tutulabilmektedir. Bunun <iniine gegilebilmesi igin, 130 saatten fazla n<ibet
tutulmamasr yciniinde dtizenleme yaprlmasma cevaben;

Ndbet uygulamast, Kamu hizmetinin aksatrlmadan sunulmasr igin ihtiyag duyulan bir gairqma
pekli olup fazla gahgma iicret veya izin yoluyla karqrlanmaktadrr. Ndbet tutulmasr bakrmrndan srlama
getirilmesi kamu hizmetinin sunumunda aksamalara yol agaca$mdan ihtiyag durumuna gcire, idarece
gerelinin takdir edilmesine dayanan mevcut uygulamarun devamr isabetli olacaktrr. Ancak mtimkiin
oldufu dlgiide nd,betlerin personele dengeli dalrhmr konusunda bazr tedbirlerin ahnabileceli
belirtilmiqtir.

'

5. Salltk hizmetleri ve teknik hizmetler smtfinda gdrev yapan personel, mesleki bir iist dgrenim
bitirmeleri halinde buna iligkin zarr' ve tazminatlardan yararlanabilmekteler. Oysaki bitirilen b<iliimtin
kendileri igin mesleki nitelikte olup olmadr[rna bakilmakszm, bulunduklan hizmet srrufina
atanrlabilmesi igin yeterli olmasr halinde bitirdikleri iist dprenimleri esas ahnarak zarnve tazminatlardan
yararlanmahdrrlar.
Aym hakkrn tist <ilrenim bitiren genel idari hizmetler smrfi personeline de verilmesi ve onlarm
da elitimlerine devam etmelerinin kargrh$rmn kendilerine ddenmesi gerekmektedir. Onlisans bitirmeleri
halinde rin lisans mezunu olmalanndan kaynaklanan zatrr tazminatlardan, lisans bitirmeleri halinde lisans
mezunu olmalanndan kaynaklananzatrLtazminatlardan yararlanmahdrr talebine iligkin cevaben;
Saghk ve Teknik hizmetleri smrfinda yer alan personelin bitirdili iist <i[renimin mesleki bir tist
dprenim olup olmadr[r hususu 2547 sayh Ytiksek Ogrenim Kanununun 43. Maddesinin b bendi
uyannca ytiksek dgretim kurulu kararlarrna istinaden tespit edilmektedir. 2006110344 sayrh Bakanlar
Kurulu karannrn 4/e maddesin de kurumlann teknik ve saEhk hizmetleri smrfina ait atanabilecek

mesleki bir tist dsrenimi bitirenlere yeni Olrenim durumlarl esas ahnarak zam ve tazminatlanrun
<idenecegi bulunduklan hizmet struflarrndan bir kadroya atanrlamayacak herhangi bir iist <i[renim
bitirenlere ise tist ciprenimden dolayr zamvetazminatddenmeyecegi belirtilmigtir.
Genel idari hizmetler srnrfinda g<irev yapan personelin <izltik haklannrn iyileqtirilmesi, Zam ve
tazminatlarda yaprlacak depiqiklik ise Devlet Personel Baqkanhprnrn g<irtigii ile Maliye Bakanh[rmn
yetkilisindedir. Sendika tarafindan Konunun Kamu Personeli Danrgma Kurulu gtindemine tagrnmasr
g<iriigii hasrl olmuqtur.

6. Hem fiziki hem de psikolojik ydnden ytpraficr bir hizmet yiiriiten sa[hk gahqanlan
stiresi zammrndan yararlanmasma cevaben;

fiili hizmet

Fiili hizmet stiresi zammmdan yararlanacaklar ve qartlan 5510 sayrh Kanunda belirtilmig olup bu
Kanun kapsamrnda olup da yararlandrrrlamayan sa$hk gahqanlan var ise veya bu Kanun kapsamma
altnmast gerekenlerin oldupu diigtintiliiyor ise, somut olarak agrklanmasr halinde Qahgma ve Sosyal

Giivenlik Bakanh[r ile istigare suretiyle de[erlendirilmesi miimkiin olabilecektir. Kamu Danrgma Kurulu
gdri.iqmelerinde Bakanhlrmrzrn uygun gcirtiqleri iletilmiq oldugundan bu konuda sendika ile
Bakanh[rmzm ortak bir gahgma yaprp kapsamrn geniglemesi igin birimlere gdre gerekge belirlenmeli,
grkan sonuca gdre konu sendikaca Kamu Danrgma Kurulu'na tagrnmahdrr kanaati oluqmuqtur.
7. Kurumlarda hastast olan kamu gdrevlileri hastalanmn yamnda refakatgi olabilmek igin yrlhk

izin almak zorunda kalmaktadrr. Bu ma[duriyetin giderilmesi igin kamu gahganlarrna refakat izni
verilmelidir. Kamu g<irevlisi, bakmakla yiikiimlii oldulu e$ ve gocuklan ile kendisinin ana baba ve
kardeqlerinin muayene ve tedavisi stiresince izinli sayrlmasr talebine cevaben;

Bu hususlar 657 sayrh Kanunda diizenlenmigtir. Kapsamrn geniqletilmesi veya izin gartlarrnrn
degiqtirilmesi konusu btittin kamu gdrevlileriyle ilgili bir husus olarak Devlet Personel Bagkanhlrnca
degerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu hususun Kamu Daruqma Kurulu'nda sendika tarafindan
gtndeme getirileceli belirtilmigtir.

8.

Becayiglerde aym hizmet bdlgesi gartr kaldrrrlmahdrr. Bu konuda herhangi bir srkrntr
1'aqanmamasr igin de, becayiqlerde talepler Bakanhkga koordine edilen merkezi bir ortamda ahnmah ve
kiqilerin birbiriyle iletiqime gegmeleri <inlenmelidir.
Konunun Atama Nakil Y<inetmeli[i de[iqikli[i gahqmalarrnda de[erlendirilmesi
kararlaqtrrrlmrqtrr.
9. Yeni ahm yapmadan ewel, mevcut gahqanlara atanma hakkl (kurum igi naklen atama)
verilerek, onlardan bogalan yerlere yeni ahm yaprlmahdrr. Bdylece, rizellikle 5. ve 6. bdlgede gahgan
personelin tayin istemesi sonucu bogalacak yerlere yeni atanan personelin yerleqtirilmesi talebine
cevaben;

Planlamalarda bu hususa dikkat edilmektedir. Sendikaca agrktan atamalann 5. ve 6. bdlgelere
yaprlmasr ve bdylelikle buralarda fiili olarak gahqanlann difier bcilgelere tayin hakkrmn daha fazla
verilmesi, yeni atamalarrn 5. ve 6. b<ilgelere aprrhkh yaprlmasr ve biiytik qehirlere direk baqlamanrn
azalttlmasr teklifine kargr, yeni ahmlarn fazla yaprlamadr$r en fazla yrlda I veya 2 kez yaprlabildigi,
uygulama takviminin de Bakanh$rmrzca belirlenemedi[i belirtilmig olup dtinem tayinlerinin ise yrlda iig
kez yaprldrgr ve bunun takviminin belli oldu[u yeni atamalann bu ddnem tayinlerine denk
getirilemedi[i, ancak y<lnetmelikte yeni ahmlar dncesi hareket yaprlabilir maddesi eklenebileceli
belirtilmiqtir.

10. Gecikmiq terfilerde gegmiqe d<iniik maag ddemeleri yaprlmakta, ancak ddner

sermaye
yaprlmamaktadrr.
cidemeleri
Gegmige d<iniik olarak driner sermayeler de cidenmeli talebine cevaben;

Maa$ ve i.icretlerin 6deme esaslan ile d<iner sennaye ek ddemelerinin esaslan farkh olup d6ner
sermaye <idemelerinin kadro ve fiili gahqma esasma srkr srkrya bafh olmasr karqrsrnda driner sermaye
mevzuatrnda bir deligikli[e gidilmesi de[erlendirilebilir. Bu konuda sendikaca Maliye Bakanhgr

nezdinde kamuoyu olugturularak kadrolanmzln zamanmda verilmesinin sallanmasr halinde srkrntrrun
gOztilebileceli, terfilerin gtintinde yaprlabilmesi ve otomatik terfi sistemine gegilmesi igin Y<inetim
Hizmetleri Genel Miidiirltigii ile Bilgi Sistemleri Genel Miidiirltilti arasmda ortak bir gahgma yaprlmasr
gerektipi belirtilmiftir.

ll.4lc'li

personelin ticret drqrndaki hak ediglerine iligkin dtizenleme yaprlmasr ve bu personelin
ddner sermayeden yararlandnlmasr talebine cevaben;

4lc'li personelin ek <idemelerden yararlanabilmesi 375 sayrh K.H.K.'da (diSer kurumlarda da
personel gahgtrlrndan) dtizenleme ve buna istinaden 209 sayrh kanunda dtizenleme yaprlmasr
gerekmektedir. Sendika i.iyelerine 3 ayda bir verilmekte olan toplu sdzleqme priminin 4lC'li personele
tidenmesi konusunda illerde farkh uygulamalann oldugu illere genel bir yazr gdnderilmesi gerektifi
belirtilmiqtir.
12. Sallft hizmetleri srmfi gahganlanmn ek g<istergeleri artrrrlmahdrr. Hekim ve hekim drgr
personelin gahgrrken aldrklan ticret ile emekli olduktan sonra aldrklan iicret arasrnda dnemli bir fark
vardr. Ek gdstergedeki artrg emekli olunca alaca$r iicreti dnemli <ilgiide etkiledilinden bu konuda
gahgma yaprlmasr talebine cevaben;

4lc'li

Bu konu Kanuni dtizenleme gerektirmekle beraber rincelikle Maliye Bakanhsr ile Qahgma ve
Sosyal Gtivenlik Bakanhlrnrn uygun g<irmesine ba[hdrr. Ek gristergeler tizerinde yaprlacak
deligikliklerin di[er bakanhklan da etkileyecegi, Sayrn Bakanrmrzrn bu konuda gok ulragtr[r ancak
sadece uzman ve pratisyen doktorlar igin bunun saglanabildigi

belirtilmigtir.

13. 657 sayrh Kanundan kaldrnlmasrna ralmen, sa$hk gahganlanna yeniden getirilen
yapfllt yere otuz dakikahk mesafede oturma mecburiyeti kaldrnlmahdrr talebine cevaben;

gcirev

Bu konuda genel stktntmm Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Tiirkiye Halk Saghgr
kurumunda yagandr[r, Bakanh$rmrz btinyesinde sadece 112 Acil Sa[hk Hizmetleri istasyonlannda
yaganabilece$i bununda merkezi istasyon sistemine gegildi[inde ortadan kalkacagr belirtilmiqtir.
14. Toplu s<izleqme kazammlanmtzdanr vekdlet edilen kadroya iliqkin hizmet alam kadro unvan
katsaytstrun uygulanabilece$i gartlara uygun olarak herhangi bir gdrevi vekdlet yiirtiten personele
yaptlacak ek tideme tutanrun belirlenmesinde, vekAlet edilen kadroya iliqkin matrah esas almaca[rna
dair hiikmtin uygulanmasrnda illerde farkh uygulamalann oldupu ve srkmtrlann yagandrpr
gdriilmektedir. Bu srkrntrlar ivedilikle gdztilerek tiim illerde aym uygulamamn yaprlmasr sa[lanmah ve
bu durumda olanlann geriye driniik malduriyetleri gtiziilmeli talebine cevaben;

Bu konu 209 sayrh Kanunun ilgili maddesi ile gakrgtrgrndan ortak bir gahqma yaprlarak Maliye
Bakanhlr ile paylaqrlmasr kanaati olugmugtur.
15. Toplu stizleqmeye gdre n<ibet iicretleri dini bayramlar igin %o20 artrrmh 6denir. Arife giinii
tutulan n<ibetler igin de aym kural uygulanmahdrr.
4688 sayrh kanun ile Toplu S<izlegmede kazanrlan haklarrn uygulanma zorunlululu oldulundan
arife gtinlerinde tutulan nribetler de toplu scizleqmede yaz;Jr bulunmasr gerekir.
16. Toplu scizleqmede karar altrna alman htiktimler ilgili mevzuatlaneklenmelidir.
a. Yiyecek yardrmr : S<izlegmeli personelin de yararlanmasl.
b. Performans pwmr : Il2 acil salhk hizmetleri kapsamrnda saphk teknikeri (acil trp teknikeri)
ve saShk memur (acil trp teknisyeni, toplum salh$r teknisyeni) olarak gdrev yapanlann ve asli
g<irevlerinin yarunda siireklilik arz edecek qekilde ambulans goftirltilii gdrevini ytirtiten personele dciner
sermayede o/ol0 ekpuan verilmesi.

c. Mesleki iist 6$renim : Sdzlegmeli saphk personelinden, saphk hizmetleri srrufina atamlabilecek

mesleki bir iist 6[renimi bitirenlerin scizleqme ticretlerinin, hizmet yrllan dikkate ahnarak aym pozisyon
unvanmdaki iist dlrenimliler igin ring<iriilen s<izlegme iicreti esas almarak <idenmesi.
d. Tabip dtqr personelin ek ddemelerinin ayhklarla birlikte ddenmesi : Personele her ay yaprlacak
sabit ddemenin ayhklan ile birlikte ddenmesi.
e. ll2 Acil Saghk Hizmeti personelinin ek cidemesi : I 12 acil sa[hk hizmetlerinde gahganlann
dzellikli birim farkrndan yararlandrnlmasr.
f. Nribet ticreti : Dini bayram giinleri igin%2O artrrmh ddenmesi.
g. Ek cideme: Hekimlerin garanti gelirinin 375 sayrh KHK uya:rnca ddenmesi gereken ek
ridemeden az olmamasr.
h. Vekalet durumunda ek ddeme: vekalet edilen kadroya iligkin hizmet alam kadro unvan
katsayrsmrn uygulanabilece$i gartlara uygun olarak herhangi bir g<irevi vekalet yiiriiten personele
yaprlacak ek cideme tutarmrn belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya iliqkin matrahm esas ahnmasr.
r. Fark 6demesi: Ek ddeme dahil bir mali yrlda mali haklar kapsamrnda ahnan toplam net ek
<ideme tutanrun, bir mali yida 375 sayrh KHK uyannca <idenmesi gereken ek <idemeden az olmasr
halinde aradaki farkrn mali yrhn sonunda driner sermaye biitgesinden <idenmesi taleplerine cevaben;

Toplu srizleqme kazarumlan de[iqen 4688 sayrh Kanun ile ballayrcr oldu[undan uygulanma
zorunlululu vardrr. Bu nedenle illere Strateji Geligtirme Baqkanhgrnca genel bft yazr yazrlacaktrr.
17. Hastanelerde ve Il2 acil servis istasyonlannda gahqan pratisyen tabiplerin hizmet alam kadro
unvan katsayrlan 0,20 orarunda artrrrlmasr talebine cevaben;

17 Agustos 2012 tanh ve 28387 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanarak ytirtirlti[e giren "Saphk
Bakanh[r ve Balh Kuruluglann Taqra Tegkilatrnda Gdrevli Personele Ek Odeme Yaprlmasrna Dair
Ydnetmelipinin" 13. Maddesinin 7 krsmm (r) bendinde Muayene komisyonu iiyeleri igin il salhk
miidiirliipti il birim performans puan ortalamasmm yos'i, ihale-satrn alma komisyonu tiyeleri, o dcinem
eEitim faaliyetlerinde gdrevli e[iticilere, piyasa gdzetimi ve denetimi yapan personele, il birim
performans ve kalite koordinatcirliiliinde g<irevli personele, organ nakli ulusal koordinasyon merkezinde
gahgan personel ile Bakanhkga dng<irtilen gahqmamn raporlanmasr ve il salhk miidtirliigiince
onaylanmasr kaydryla bdlge koordinatdrii ve yardrmcrlanna il saghk mtidtirliigi il birim performans
puan ortalamasmm o/olD'u, il merkezinde bulunan (merkez ilgeler dahil) il sa[hk miidtirltiflune bagh
birimlerde gcirev yapan personele il salhk mtidiirlii$i il birim performans puan ortalamaslnln o/ol0'u,
merkez ilgeler harig olmak tizere ilgelerde bulunan birimlerde grirev yapan personele il sa[hk miidtirliigii
il birim performans puan ortalamaslnm yols'i oramnda, ll2 acil sa[hk hizmetlerinde gahqan personele
il sa$lrk mtidtirltilii il birim performans puan ortalamaslnln o/o40'r oranmda ve I-1, I-2,l-3 ve I-4 grupu
olan illerin il saghk m0diirlerine il saghk miidtirlti$ti il birim performans puan ortalamasrmn yo35'i,l-5
grubu olan illerin il salhk miidtirlerine il saphsr miidtirltigti il birim performans puan ortalamasrmn
o/o25'i, I-6 grubu olan illerin saShk miidiirlerine il sa$tk miidi.irltilii il birim performans puan
ortalamasmn o/o20'si ve I-7 grubu olan illerin il sa$rk mtidiirlerine il saphk mtidtirltigti il birim
performans puan ortalamasmm yo Ts'i orarunda ek puan verilir. Ancak, o d<inem yukanda sayrlanlardan
birden fazlasrnda g<irev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir. Htikmii yer almaktadrr.

18. 632 sayrh KHK ile scizlegmeli iken kadroya gegenlerin 2011 yrhna iliqkin 20 giinliik yilhk
izin haklanrun tamamr kendilerine verilmeli talebine cevaben;

Kanun Hiikmiinde Kararnameler Bakanlar Kurulu karan ile grkanldr$rndan konunun Kamu
Personeli Danrgma Kurulunda gtindeme getirilmesi uygun bulunmuqtur.

19. Salhk Bakanhlrnda grirev yapan kadrolu personel ile s<izleqmeli personel farkh atama ve
nakil yrinetmeliklerine tabidir ve sdzleqmeli personel, kadrolu personelin sahip oldu$u birgok hakka
sahip de[ildir. Bu karrgrkhpm ve haksrzhlrn giderilmesi igin Salhk Bakanhprnda gdrev yapan
personelin tamamr Salhk Bakanh[r Atama ve Nakil Y<inetmeliline tabi olmah talebine cevaben;

Konunun mevzuatlar gergevesinde olabilirlifi detayh bir gekilde aragtrnlarak de[erlendirilecektir.

20. Ozellikli birimlerin kapsamr geniqletilmeli, gerekirse risk fakt<irleri yeniden belirlenmeli
talebine cevaben;
Ortak bir gahgma grubunun olugturulmasl ve bu grup tarafindan bir tin gahqma yaprlmasr kanaati
hAsrl olmugtur.

21. 4688 sayrh Kanun gerelince ayhksrz izinde gegirilen stirelerde de hizmet puarll verilmeli
talebine cevaben;
Talep makul gcirtilmiig olup konu ile ilgili gahgma yaprlmasr kararlagtrrrlmrgtrr.

22. 4688 sayrh Kanun kapsamrnda sendika genel merkezi ycinetim kuruluna segilen ve ayhksrz
izne aynlanlann Bakanhk ve bagh kuruluglannda gdrev yapan eglerine atama ve yer de[igtirme
ddnemlerine balh kalmaksrzrn tayin hakkr verilmeli talebine cevaben;

Genel Merkez Y<inetim Kurulu Uyelerini kapsayacak qekilde gahqma

yaprlmasr

kararlaqtrnlmrqtrr.

23. Boqanma davasr devam ederken gegici grirevlendirebilecekler ile boqanma nedeniyle tayin
talebinde bulunacaklann D ve C grubu illerin yanr sra ailelerinin bulundu[u yerlere de gidebilmelerine
imkan verilmesi talebine cevaben;
Boqanma davasr devam eden veya sonuglanan personelin D ve C gurubu illerin drqrndaki illere
atanma talebi uygun gdr0lmemektedir. Can giivenlili olmayan personel ise istedili yere
gidebilmektedir. Aile mahkemelerinden hdkimce verilen tedbir karanna istinaden tayin hakkr

gevqetilebilir diigiincesi h6kim olmugtur.
24.Mazeret durumu nedeniyle atananlar atandrgr yerde fiilen 6 yrl gahqrrsa mazeret durumu sona
erse dahi gdrev yeri depigtirilmez. Buradaki 6 yrl uzun bir siire olduSundan bu stire krsaltrlmahdrr.
Omefin; 4 yrlhk lisans <ifrenimi grirmek igin 6[renim durumu tayini yapmr$ biri, elitimini 4 yrlda
tamamlarsa yeterli stireyi tamamlayamadrgr igin bulundulu ilden bagka bir yere gcinderilecektir. Ama 4
yrlhk bir okulu uzatrp da 6 yrl sonra bitiren biri, 6 yrlhk siireyi tamamladrlrndan bulundulu ilde
kalabilecektir. Yani okulu siiresinde bitiren cezalandnlacak, uzatan ise ddtillendirilmesi talebine
cevaben;

. Ogrenim durumu tayinlerinin tilrenim siiresi ile srnrrh (resmi siire; uzatmalar ddhil edilmeden)
olmasr diiqiintilmektedir. Eger C ve D bolgesinde ise iste$e balh yerinde kalmasr saSlanabilir
denilmiqtir. Atama nakil yrinetmeli[i de[iqikligi gahqmalannda 6[renim durumu nakillerindeki 4 yrlhk
s{irenin 5 yrla grkanlmasr dtigiiniilmektedir

25. Bakanhk personelinin eg durumu tayinlerinde krdem srralamast yaprlmaktadr. Ancak
Bakanh[rn gimdiye kadarki uygulamalannda mesle[e lisans mezunu olarak baglayan hemgire ile lise
mezunu olarak baglayan hemqirenin bir kabul edildipi ve <in lisans mezunu teknikerin lisans mezunu
hemgireden krdemli

oldu[u gdr0lmektedir. Uygulamadaki bu srkmtr gdziilmesi talebine cevaben;

Atama ve Nakil Yrinetmeli[inde gerekli dtizenleme gahgmalarr yaprlarak Devlet Personel
Baqkanhgr'nln unvan sralamasr oldu[undan sendika ile beraber gahgma grubu oluqturulup Devlet
Personel Baqkanhsrna sunulmak tizere bir gahgma yaptlmasr kanaati hdsrl olmuqtur.

26. Sa[hk Bakanh$r Atama ve Nakil Yrinetrneli$inin 23. Maddesine g<ire istihdam edilme
gerekgeleri ortadan kalkan personelin il iginde atamasr miimkiin olmazsa D ve C grubu illere atamast
yaprlmaktadr. Her ne kadar gimdiye kadar uygulama imkAm olmadrysa da, Ycinetmelik igindeki varhfr
her zaman bir tehdit olugturacak olan bu madde nedeniyle A grubundaki bir personelin D veya C grubu

illere gcinderilme durumu olabilecektir. Bu nedenle bu madde Y<inetmelikten grkanlmasr talebine
cevaben;

08.06.2006 tarihinden bu gtine kadar uygulanmadrgr belirtilmigtir. Atama Nakil yrinetmeliEi
deligikliginde konunun deferlendirilmesi kararrna vanlmrgtr.

27. Doluluk oram ytiksek olan ilden bir tist hizmet brilgesine standardrn uygun olmasr halinde
doluluk oram dtigiik olan illere atama yaprlmasrmn sallanmasr talebine cevaben;

Devlet Memurlanrun Yer Degigtirme Suretiyle Atanmalarrna iliqkin Genel Yrinetmeliginin
l9.madde hiikiimlerinin olabilirlilinin araqtrnlmasr gerekmektedir. Ayrrca bu amagla gartl drinem tiyini

yaprlmasr diiqtini.ilmektedir.

28. $iddet olaylann

<inlenmesi igin cinleyici ve caydrrrcr tedbirlerin somutlaqtrnldrlr, sendika,
Salhk Bakanhlr, Adalet Bakanhgr ve igigleri Bakanhgrmn katrhmryla gergeklegtirilecek bir gahgtay
yaprlmasr talebine cevaben;

Sallft Hizmetleri

Genel Miidtirltigiince yeni oluqturulan lI3 beyaz kod hattr ile qiddetin rintine
gegilmeye gahgrlmaktadrr. Yeni bir uygulama olduSundan srkmfi yaganmakta ancak bu srkrntrlar
zamanla agrlacaktrr. Her ile avukat tahsisi planlanmaktadrr. 659 Sayrh Kanuna gdre hukuk iglemlerinde
de$igiklikler olmugtur. Bakanh[rmnda 240 civannda avukat bulunmaktadrr. Ttim illerimizde 113 beyaz
kod ile gdrevli personel bulunmaktadrr. Buna ragmen 113 beyaz kod'da gdrevli 2 hukuk miigavirlifi

tizerinden ortak

bir

gahgtay yaprlabilir.

Konu Saghk Hizmetleri Genel

Mtidtirliistince

de[erlendirilecektir.

29. Sa$hk Bakanh[r ve ba$h kuruluglarda gcirev yapan personele re'sen yaprlan gegici
gdrevlendirmelerde hangi kurum veya kurulugun d<iner sermayesi ytiksekse, o kurum veya kurulugtan
d<iner sermaye <idenmesi talebine cevaben;
Bakanh$rmrza bagh birimlerde bciyle
getirilecektir.

bir durum var ise aragtrnlacak ve gereli yerine

30. G<irev tammlan gtiniimiiz koqullanna uygun olarak yeniden yaprlmah talebine cevaben;
Sa[hk Hizmetleri Genel Mtidiirliiltince genig gaph bir gahqma yaprlmasr kanaati h6srl olmugtur.

31. 6354 sayrh Kanun ile 663 sayrh KHK'ya eklenen ve araqtrrmacr kadrosuna atanmrs
sayrlanlardan d,nceki gtirevlerini yapmaya devam edenlere, 02llIl20l1 tarihinden itibaren altr ayr
gegmemek iizere ve s<iz konusu g<irevleri yiiriitttikleri siirece 209 sayrh Kanunun 5 inci maddesi
uyannca yaprlacak ek 6,demenin, eski kadrolan esas almmak suretiyle aym usul ve esaslar gergevesinde
<idenmeye devam olunaca[rna dair diizenlemedeki 6 ayhk siirenin uzatrlmasr talebine cevaben;
663 sayrh K.H.K'nm gegici 4. Maddesinin dcirdiincti fikrasrna birinci ciimleden sonra gelmek
iizere gu ctimle eklenmiqtir. Ancak it Sagtrk Mridtir Yardrmcrsr, $ube Miidiirii, Mtidiir ve Miidiir
Yardrmcrsr kadrolarrnda bulunmakta iken araqtrmacr kadrosuna atanmrg sayrlanlar ile hekim
kadrosunda olup yukandaki grirevleri veya il Saghk Miidiirltigi grirevini yapanlardan, gegici 1. Madde
uyannca dnceki gdrevlerini yapmaya devam edenlere 2lIIl20l1 tarihinden itibaren 6 ayr gegmemek
$zere ve sciz konusu g<irevleri ytirtittiikleri stirece 209 sayrh Kanunun 5. Maddesi uyarmca yaprlan ek
<ideme, eski kadrolan esas ahnmak sureti ile aym usul ve esaslar gergevesinde ridenmeye devam olunur"
hiikmtine istinaden ilgili talepler kargrlanmrqtrr. Maliye Bakanh$r ile yaprlan gcirtiqme sonucu ilgililere
663 sayrh K.H.K.'run Kasrm ayr bagrnda si.iresinin bitecelinden bu aya kadar ridemenin yaprlaca[r
vurgulanmrqilr. Kasrm ayrndan sonra atanacaklara ise kadro ve unvanlardan maag ddemesi yaprlacalr,
Kamu Hastaneleri Kurumu nezdinde Kamu Hastaneler Birli$i kurulduktan sonra gu an itiban ile Mtidtir
ve Mtidiir Yardrmcrsr olarak grirev yapanlann aragtrrmacr kadrosuna 15 Ocak 2012 tarihinden sonra
gegmeleri nedeniyle bahse konu cidemelerden kayrplan olmayacaktrr.

De$erlendirmeye almak itzere idareye teklif edilmesine oy

birlili

ile karar verildi.

Mtistegar Yardrmcrsr
Kurul Bagkam
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