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(SAGLIK-SEN) GENEL MERKEZNE
(GMK Bulvan Ozveren Sokak No: 23 Demirtepe /Qankaya/ANKARA)

4688 sayrh Kamu Gcirevlileri Sendikalan ve Toplu Scizlegme Kanununun 22 inci
maddesi geregi tegkil edilen Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Kurum idari Kurul toplantrst
Ekim ayrnda Kurumumuz merkezinde tegkil edilmig olup, toplanttda altnan kararlann bir
ome[i y azrmtz ekinde gonderilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
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4688 sayrh Kamu G<irevlileri Sendikalan ve Toplu Sozlegme Kanunu'nun 22'nci
maddesi ile Kurum idari Kurullan, Ytiksek idari Kurul, Kamu igveren Kurulu ve Uzlagtrma
Kurulunun Tegkili ile Qahgma Usul ve Esaslanna Iligkin Ytinetmelik hiiktimleri gerelince
Kurumumuz temsilcileri ve yetkili sendika olan Salhk-Sen temsilcilerinden olugan Kurum
idari Kurulu, Kurumumuz B-1 katrnda bulunan toplantr salonunda 27 Ekim 2015 tarihinde saat
14.00'da toplanmrgtr. Toplantrda, oncelikle 21 Nisan 2015 tarihinde yaprlan Kurum idari t<urul
toplantrsurda gtindeme alman ve gortqtilen konular delerlendirilmiq ardrndan da yeni giindem
maddeleri gtiriigiilmiigtiir.

NiSAN ZltS KURUM ip.q,Ri KURULII CUNoBtvtiUnn COnU$ULEN vE
DEGERLENDiRiLEN MADDELER.

l.

Mahkeme karan ile tayin olan kiginin, temyiz incelemesi sonucu karanmn bozulmast halinde
eski gorev yerine iadesi yaprlmaktadr. Akabinde kurum iqi yer defigtirme talebinde

bulunulmasr halinde ise Saflrk Bakanhlr ve Ba[h Kuruluglart Atama ve Yer Degigtirme
Yonetmelilinin 30. maddesindeki 2 yrlhk gartr sa[layamadrklarr gerekgesiyle talepleri
reddedilmektedir. Mahkeme karan ile gegirilen siireg, 2 yrlhk siireden muaf tutulmahdr.
Talebine cevaben; Saghk Bakanhlr ve Bagh Kuruluglarr Atama ve Yer Degigtirme
Yonetmeli[inin 30. maddesindeki 2 yrlhk gartr delerlendirilirken mahkeme karart ile geqirilen
stirelerde hesaba katrlmaktadrr.

biittinltfiti agtmdan sorun
olmaktadr. Nobetlerde eglere kolayhk sallanmah ve nobetler bu durumlat goz <iniinde

2. Aynr kurumda gahgan eglerin nribet usulii ile gahqryor olmast ailenin

bulundurularak koordine edilmelidir. Talebine cevaben; Kurumumuzabaph sa[hk tesislerinden
bugtine kadar herhangi bir talep gelmemig ancak bu durumda olan personele gerekli kolayhprn

sa[lanmasmm

gerektili hususunda Kurumumuz Trbbi Hizmetler Kurum

Baqkan

Yardrmcrlrlgrca Kamu Hastaneleri Birliklerine genel bir yazr yazimasmln uygun olacalr
de[erlendirilmigtir. Birliklerimrze 10.08.2015 tarihli ve 3556 sayiryazr ile duyurulmuqtur.
3. D<iner serrnaye biitgesindeki kadrotularm genel btitge kadrosuna gegirilmesi ile

ilgili sorun hala

devam etmekte. Bu konuya artft k6klii bir g<iztim bulunmahdr. Talebine cevaben; Doner
Sermaye kadrosundan genel btitge kadrosuna her gegig igin kurumumuza genel biitqe ile verilen
agrktan atama sayrlanndan kullanrlmaktadr. Kurumumuza verilen aqrktan atama saytlarrnm da
krsrt| olmasr ve kurumumuz ihtiyacmr ancak kargrlamasrndan dolayr talebin uygun olmadrlr
ancak konunun sendika tarafindan toplu s<izleqme gortigmelerinde gi.indeme getirilmesinin
uygun o lacafr de[erlendirilmigtir.
4.

YOK kadrosundaki asistan hekimler akademisyenlere verilen zamlardan yararlanrken, Safihk
Bakanhlr kadrosundaki asistan hekimler yararlanamryor. Egit ige egit iicret ilkesi gerepi aynr igi
yapan a)mr unvam taqryan Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumundaki asistan hekimlerin ek

4Ur

y6rc

kadrosundaki asistan hekimler ile aynr iicreti almalan
saflanmahdr. Talebine cevaben; 14.02.2013 tarihli ve 28559 (Mtikerrer) sayrh Resmi Gazete'
de yayrmlanarak ytriirliife giren Ttrkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Balh Safiltk
Tesislerinde Gorevli Personele Ek 6deme Yaprlmasrna Dair Yonetmeli[in 5 inci maddesinin
birinci fikrasrnrn ([) bendinde yer alan "Kendi istedi ile Bakanltk dtsmdaki kurumlara geqici
<idemelerinde yaprlacak artrg ile

gorevlendirilen personele, bu Yonetmelik knpsammda yalruzca 375 sayfu Kanun Hillvniinde
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannco kndro ve gdrev unvaru veya pozisyon unvant
itibariyle belirlenmis olan ek ddeme net tutannda ek ddeme yapiltr" htikmtine gore Ttpta
Uzmanhk Egitimi amacryla iiniversitelere gorevlendirilen personele kadrosunun bulundulu
saflrk tesisi tarafindan maag ve sabit ek odeme yaprlacak olup, bunun drgrndan herhangi bir
oderne yaprlmamaktadr.

209 sayr| Kanun uyarmca personele yaprlan ek <idemeler, ilgili personelin gorev yapttlt
kuruma safladrlr katkr oranmda belirlenmektedir. Trpta Uzmanhk Egitimi amactyla
tiniversitelere gorevlendirilen per_sonel, gtirevlendirildipi siirelerde kadrosunun bulundulu
sallrk tesisine fiilen katkr saplamadrfrndan, s6z konusu personele bu stireler igin yalnrzca3T5
sayr| Kanun Hiikmiinde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarmca kadro ve g<irev unvanl
veya pozisyon unvant itibariyle belirlenmig olan net ek odeme tutannda sabit odeme
yaprlmaktadrr.

ve it Miidiirti atama talebini bir siire elinde bekletiyor.
Bunlann bekletilmeksizin Bakanhk ya da Kuruma gtinderilmesi saflanmahdr. Talebine
cevaben; Kurumumuza ba$h Genel Sekreterliklerin atama taleplerini bekletmeden kurum

5. Atama taleplerinde Genel Sekreter

merkezine g<indermesi hususunda insan Kaynaklan Kurum Bagkan Yardtmcrhlr tarafindan ttim

bir ya^

yazrlmasmm uygun olaca[r delerlendirilmigtir. Birliklerimize
10.08.2015 tarihli ve 3556 sayiryazrile duyurulmugtur.

birliklere genel

6.

atama ile personel ahmrndan ewel kurum igi naklen atamalar yaprlarak tincelikle g6rev
yapan personelin istedi[i yere atamalan yaptlmah, onlardan bogalan yerlere ilk atama

ilk

Milli

EEitim Bakanh[r bunu uyguladr). Talebine
cevaben; Bakanhk ve Balh Kuruluglart Atama ve Yer Deligtirme Yonetmeli[ine g6re kurum
igi naklen atama donemleri Ocak ve Temmuz aylarrdr. Kurumumuzcayapian agrktan atamalar
ise DHY olarak her iki ayda bir ve antlan Y<inetmelilin 14 tincii ve 15 inci maddesi
gergevesinde agrktan atamave istifa sonrasr atamalar yoluyla ayrrcaOSYM tarafindan KPSS ye
girenlerin arasmdan belli donemler halinde yaprlmaktadr. 56z konusu atamalarda

yaprlmahdr. (2014 yrh Alustos ayrnda

kurumumu zca talepte bahsed i len hususlara riayet
7.

od

ilmeye

gah g rlmaktad

r.

9 saat gahgtrklarr d<ineme iligkin fazla mesai iicreti davalarrnda davasr
olumsuz sonuglananlar var. Damgtay idari Dava Daireleri Kurulu'nun zamana$rmr ile ilgili
olumlu karanndan sonra artrk davalar olumlu sonuglanacaktr. Davasr olumsuz kesinleqenlere
rideme yaprlmahdr. Talebine cevaben; Konu hakkrnda Kurumumuz Hukuk Mi.igavirli[ine ve
Maliye Bakanhlrna gortig sorulmug olup Maliye Bakanh[utm 16.10.2015 tarihli ve 8958 sayrh
yazrsmda mevcut yasal diizenlemeler gergevesinde antlan personele fazla gahqma iicreti
<i denmesine imkin bulunmadrgr belirtilmiqt ir.
R<intgan gahganlarrnrn
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8.

Acillerde gahganlann talepleri halinde 4924 sozlegmeli statiiye gegirilerek daha fazla ticret
almalan saflanmahdr. Talebine cevaben; Mevzuatr uyarmca kura ile atanmasr ong<irtilen
pozisyonlar igin (tabip, uzman tabip, dig tabibi ve eczacr) 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayrh
Resmi Gazetede yayrmlanarak ytiriirliige konulan Sa[hk Bakanhlr ve Baflr Kuruluglan 4924
sayrh Kanuna Tabi S<izlegmeli Saghk Personeli Atama ve Yer Degigtirme Yrinetmeliginin 5.
maddesinin (r) fikrasura grire Genel Sekreterliklerce sozlegmeliye gegig iglemleri yaprlmaktadrr.
Ancak, mevzuatr uyarmca srnavla atanmasr <ingoriilen pozisyonlar igin (biyolog, psikolog, ebe,

hemgire, salhk memuru vs. diler salhk personeli) KPSS srnavr ile agrktan atama usulii ile
yaprlabilmektedir. Ancak, smavla atanmasr ong<irtilen pozisyonlarda vizeli bog pozisyon
bulunmamaktadrr.

9. Afiliye hastanelerde

ek 6deme dafrLmr ile

ilgili sorunlar var. Universite kadrosundaki hizmete

katkrsr olmayan akademisyenlerin astronomik katsayrlar nedeniyle daha fazla ek cideme ahyor
olmasmdan dolayr di[er personele dalrtrlan ddner serrnaye azalmaktadr. dzelikle Sa[hk
Bakanhfir'na balh hastanelerde gdrev yaparken daha yiiksek oranda ek ciderne alan hekim ve
hekim drgr saflrk gahganlannrn afiliasyondan sonra ek 6demelerinde ciddi oranda diigiig vardr.
Bu soruna bir g<iztim bulunmahdr. Talebine cevaben; Birlikte Kullantmrn dayanafr olan 3359
sayrlr Sa[hk Hizmetleri Temel Kanununun Ek-9 uncu maddesinde ise "2547 saytlt Kanunun 58
inci maddesinin (c) fikrasrnm (l) numarah bendinde saytlan ve ilgili faktiltenin temel trp
bilimlerinde g<irev yapan <ilretim tiyesi, <iSetim gtirevlisi ve araqtrma gorevlisi ile birlikte
kullanrmdaki sa[hk tesislerinde fiilen gorev yapan personele, iiniversite personeli igin
4. I I .1 981

tarihli ve

Bakanhk ve baflr kuruluqlan personeli igin
ise 4lll196l tarihli ve 209 sayrh Saghk Bakanhlrna Ba[h Sa[hk Kurumlan ile Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Driner Sermaye Hakkrnda Kanunun 5 inci maddesinde
ring<iriilen ek odeme matrahr ve tavan ek <ideme oranlan esas ahnarak Bakanhfrn tabi oldulu
ek odeme mevzuatr dofrultusunda ek 6deme yaptltr." hiikmii yer almaktadr.
03.05.2014 tarihli ve 28989 sayrh Resmi Gazete' de yayrmlanarak yiiriirlti[e giren Safhk
Bakanh[r ve Balh Kuruluglarrna Ait Saflrk Tesisleri ve Universitelere ait ilgili Birimlerin
Birlikte Kullanrmr ve igbirlili Usul ve Esaslan Hakkrnda Y6netmelilinin 9 uncu maddesinin
yedinci fikrasr hiikmii gere[i birlikte kullanrmdaki tiniversite kadrolannda bulunan temel trp
bilimlerinde g<irev yapan rigretim iiyelerine'lrofesorler igin 1,50, dogentler igin 1,20 ve
yardrmcr dogentler igin 1.00" kadro unvan katsayrlan kullanrlmaktadr. Gelire katkr saflayan ve
puan elde eden tabiplerin kadro unvan katsayrlair ise Bakanlrprmrz Ek 6deme Yonetmelili
hi,ikiimleri dofrultusunda belirlenmektedir. Bu katsayrlar uzman tabipler igin 2,40, flniversite
kadrolanndaki yardrmcr dogentler iqin 2,50, dogentler ve profesorler igin 3,35 olarak
uygulanmaktadn.

Birlikte kullanrmdaki tiniversite kadrolarmda bulunan temel trp bilimleri

kadrosundaki

personele fiilen katkr saflayrp saflamadrlrna bakrlmaksztn yaprlan ek tidemeler 3359 saytlt
Kanun htikmti gereli yaprlmakta olup, soz konusu personelin ek odeme oranlan gelire katkr
sa[layan ve puan elde eden tabiplere oranla daha dtigtik belirlenmigtir.
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10.

Dafrtrlabilir doner sennaye yaprlacak kesintilerden sonra toplam d<iner seflnaye gelirinin
%50'sinden az olmamahdr. Talebine cevaben; 14.02.2013 tarihli ve 28559 (Miikerrer) sayrh
Resmi Gazete' de yayrmlanarak yi,iriirltile giren Ti.irkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Balh
Saflrk Tesislerinde Gorevli Personele Ek 6deme Yaprlmasrna Dair Ydnetmelilin "Diiner
sermaye komisyonunun galtgma usul ve esaslan" baghkh 7 nci maddesinde " (1) Komisyonun
baSknru hastune ydneticisidir. Komisyon, baskarun daveti iizerine \nceden belirlenmiS toplantt

gilndemine gdre her aym ilk haftas iginde, ilye saytsmtn en az 2/3 qo{unlu{u ile toplarur ve
kntilanlarm oy goklugu ile karar afu. Oylorda eSitlik olmas halinde, baskarun oy verdidi
tarafin gdrilSil ydnilnde karar almtr.

sorumludur" htikmfi yer almaktadu.
Anrlan hiiktimde de agrkga belirtildi[i izere 209-sayrh Kanunun belirledigi smrlar dAhilinde
dalrtrlabilecek ek rideme tutarr belirlenirken sa[hk tesisinin gelir-gider dengesi ile borg, alacak,
nakit durumu ve ihtiyaglannrn dikkate almarak karar ahnmasr konusunda driner serrnaye
komisyonunun yiikiimliiltigti ve sorumlulu$u bulunmakta olup, daprtrm karan ahnrken ilgili
saflrk tesisinin ayhk gayrisafi hasrlatrnrn yeterli olup olmadrlrna bakrlmaktadr. Mezk0r
Yonetmelik do[rultusunda da[rtrm kararr alma yetkisi doner sernaye komisyonlanna
verilmiEtir.

viikiimlii

ve

11.4924 sayrh Kanuna scizlegmeli stattide iken, 663 sayrh KHK'ya gore sozlegmeli olanlar,
s<izlegmeleri sona erince eski pozisyonlanna geri d6nemiyorlar. $u anda bu durumda olan 69
kigi var. Bu personelin eski pozisyonlanna d<inmeleri saflanmahdr. Talebine cevaben;4924
sayrlr Kanuna g<ire s6zlegmeli personel olarak grirev yapanlar, 663 sayrh KHK uyarmca
birliklerde (Genel Sekreterlikler biinyesinde) sozlegmeli stattideki pozisyonlarda gorev almalarr
halinde eski grirevlerine d<inmeleri Kurumumuz Hukuk Mtigavirliginin 19.03.2013 tarihli ve
2298 sayir grirtigti uyarmca miimktin bulunmamaktadrr. Eski grirevlerine d<inebilmeleri igin soz
konusu KH K' da dtizenleme yaprlmasr gerekmektedir.

sabit ek odemeler grkartrlarak sistem yeniden kurgulanmahdr.
Talebine cevaben; 209 sayrh Kanunda iki ttirlti sabit ek <ideme ongortilmiigti.ir. Birincisi 209

12. Performans sisteminden

sayrh Kanunun Ek-3 tincii maddesinde yer alan ve tabiplere odenen Doner Sermaye Sabit Ek
6demesi (DSSO), ikincisi ise aynr Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fikrasr uyarmca personele
her ay yaprlan ve 375 sayrh Kanun Htikmtinde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarmca
kadro ve g<irev unvanl veya pozisyon unvanl itibariyle belirlenmig olan ek 6deme net tutarurdan
az olamayacak gekilde yaprlan ddemedir.
Amlan Kanun ve Yrinetmelik htikiimleri gereli yaprlan sabit ek odemeler aynr d<ineme ait
performansa dayah ek <idemelerden mahsup edilmektedir. Sriz konusu ek <idemeler personele
herhangi bir katkrya balh olmakszm ayhklara iligkin htiktimler uygulanmak suretiyle her ay
ayhklarla birlikte ddenmektedir. Performansa dayah ek oderne sisteminin yeniden kurgulanmasr
ydniinde gahgmalar devam etmektedir.
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Salhk Bakanhlr ve balh kuruluqlarr
tarafindan stirekli srkmtr grkarrhyor. Kurumlar arasl koordinasyon objektif kogullara
baflanmahdr. Talebine cevaben; Salhk Bakanhlr Ve Baph Kuruluqlan Atama Ve Yer

13. Eg durumu tayinlerinde kurumlar arasr koordinasyonda

De[igtirme Yonetmeli[inin 20. Maddesinde;
".. . (2) Eglerin farkh kamu kurum ve kuruluglarmda kamu personeli olarak gahgmasr halinde;
a) Varsa eginin kurumuyla yaprlan protokol htikiimleri uygulantr.
b) Egleri, mevzuatr uyannca zorunlu yer defigtirmeye tibi olarak mtilki idare amirlili, milli
istihbarat, emniyet hizmetleri srnrflarmdan birinde g6rev yapanlar ile hdkirq savcr veya Ttirk
Silahh Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, luzmafl erbag veya :uzman er olarak
grirev yapan personelin eginin gtirev yaptrfr yere atamasr yaprlrr.
c) Yer defigiklifii talebinde bulunan personelin eginin g<irev yaptrfr yerin kendi unvan ve
brangrnda C veya D hizmet grubunda olmasr halinde eginin g<irev yaptrlr yere atamasr yaprlr.
Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon saflanr. Eginin gorev yaptrlr kurumun bagka yerde
tegkilaturrn bulunmamasl kadro veya mevzuatl aglsmdan aile birlili mazeretine dayah atanma
imk6nrnrn olmamast halinde talebi de[erlendirilir.
g) Egi, 2547 sayh Yiiksekolretim Kanunu kapsammda kurulan iiniversitelerde opretim [iyesi
olanlann atamasr eginin g<irev yaptrfr yere yaprlr." Hi,ikiimleri gibi kriterler yer almakta olup
soz konusu hiikiimlerden de anlaErlacalr tizere Eg durumu tayinlerinde kurumlar arasl

koordinasyona azami derecede ozen gdsterilmektedir. Ayrrca bu madde
maddelerle ilgili anrlan yonetmelikte deligiklik gahgmalarr devam etmektedir.

ve daha bagka

l4.Emzien kadrn rontgen teknisyenlerinin siit iznini kullandrlr 1 yrl iginde radyasyona maruz
kalmamasr ve gekime girmemesi saflanmahdr. Talebine cevaben; 16.08.2013 tarih ve 28737
sayrh Resmi Gazete 'de yayrmlanan Gebe veya Emziren Kadmlann Qahgtlnlma $artlanyla
Emzirme Odalan ve Qocuk Balam Yurtlanna Dair Yiinetmeli[in 6 ncr Maddesinde; "(2)

sa{l* ve gilvenli{i

iqin tehlikeli soytlan kimyosal, .fizil<sel,
biyolojik etkenlerin ve qalryma silreElerinin qalryanlar tizerindeki etkilerini de{erlendirir. Bu
de{erlendirme sonucuna gdre EK-l'de belirtilen genel ve dzel dnlemleri alr." Htikmti yer
almaktadr. Ancak, 6 ncr Maddenin uygulanabilmesi iqin aynl Yonetmeli[in 5 inci

iEveren, gebe veya emziren qahEantn

Maddesinde;
"(t) Bu Yonetmelik Hiikilmlerinin uygulanmasmda oncelikle qahsarun tabi oldu{u ilgili
mevzuat hilkilmleri dikknte almtr.
(2) 6331sayilt Kanun kapsammda olup kcndi ozel mevzuatlannda hiikilm bulunmamav halinde
Ealrsanlar agtsmdan bu Yonetmelik hilkilmleri uygulanrr. " H{ikmiine yer verilmiqtir. Ayrrca

05.07.2012 tarih ve 28344 sayrh Resmi Gazete' de yayrmlanan Safhk Hizmetlerinde
iyonlagtrncr Radyasyon Kaynaklan ile Qahgah Personelin Radyasyon Doz Limitleri Ve
Qahgma Esaslan Haklunda Yiinetmelilin 8 inci Maddesinde;
" (4) Emzirme donemindeki personel, radyoiyodun solunmasr veya sindirim yoluyla almmast
riski taSryan niiHeer ttp alarunda ve benzeri bulasma riski taSryan iSlerde Ealrytrilamaz. "

Htikmii yer almakta olup, Kurumumuz Destek ve idari Hizmetler Kurum Bagkan
Yardrmcrhlura baflr Hasta, Qahgan Haklan ve Gtivenligi Daire Bagkanhlrnca Kamu
Hastaneleri Birliklerine konunun hassasiyetine ve dnemine dikkat geken genel bir yazt
yazrlmasrnrn uygun olacalr delerlendirilmigtir. Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin
g<isterilmesi hususu

Birliklerimize 10.08.2015 tarihli ve 3556 sayiryazr ile duyurulmugtur.

<-? [)rF,

15.

iligkin yeniden de[erlendirme yaprlarak kapsamr genigletilmelidir.
Talebine cevaben; Ozellik arz dien birimler 209 sayrh Kanunun 5 inci maddesinde tek tek
sayrlmrgtr. Ek 6deme Yonetmelifinde belirlenen <izellikli birimler Kanuna uygun olarak
dtizenlenmig olup, Kanunda sayrlan ozellikli birimler drgurda Yonetmelik ile yeni 6zellikli
birimler tanrmlanmasrna imkin bulunmamaktadr. Ancak sendikanm talebi ile ilgili
Kurumumuzizleme,dlgme ve Deperlendirme Kurum Baqkan Yardtmcthlrna baph Ek 6deme
Daire Bagkanhfir ile Sendikanrn katrhmryla ortak bir gahgma yaprlmasrnm uygun olaca[r
de[erlendirilmigtir.

dzeilik arz

eden birimlere

KURUM iO,I,Ni KURULU
YENi CUNOrcU MADDELERiNiN DEGERLENDiRiLMESi

EKiM

l.

2015

Ayda 10 giine kadar yrlhk izinlerde d6ner sermayeden kesinti yaprlamayaca[rna dair toplu
s<izlegme hiikmiinden sozlegmeli ycineticiler de yararlandnlmahdr. Talebine cevaben; Ayda 5,
yrlda toplam l0 gtine kadar kullanrlan yrlhk izin siirelerinde ek 6deme kesintisi yaptlmamasrna
iligkin 2O.l2.2OlZ tarihli ve 1156 sayrh makam-onayh Kamu Hastaneleri Birliklerinde
Srizlegmeli personele Ek 6deme Yaprlmasma Dair Yonergede degigiklik yaprlmasr yoniinde
gahgma yiirtittilmektedir.

2. Acil servislerde gahganlardan idari personelin n<ibet ticreti sorunu devam ediyor. Artrk bu
Ek
soruna bir goziim buiunmahdr. Talebine iligkin olarak Konu hakkrnda 657 sayrh kanunun

33 tincti maddesinde sayrlan hiikiimler gergevesinde iglem tesis edilmekte olup konu hakkrnda
yazr
Strateji Geligtirme Daire Bagkanh[rnca Kurumumuz taqra teqkilatura agrklayrcr bt
yaztlmasrnm uygun olacalr deferlendirilmigtir'

3. E[itim mazeretinden tayin talebinde bog kadro olmamasr halinde tayin yaprlamamaktadr.
3. fikrasrnm
Oysaki Sa[1k Bakanhfr Atama ve Yer Defigtirme Yonetmelilinin 17. maddesinin
Salhk
(a) bendine gore eg durumu ve sa[hk mazeretitayinlerinde bog kadro olmamast halinde
Bakanhfr ve ba[1 kuruluglan arasrnda d6nem beklenmeksizin geqi$ mtimkiin. Efitim
ve Yer Degigtirme
mazeretinde de bu hiikiim uygulanmahdr. Talebine iligkin olarak; Atama
yonetmeliginde degigiklik gahgmalannda anrlan konunun giindeme ahnabileceli
de[erlendirilmiEtir.
g6re;
4. Sa[1k Bakanl[r Atama ve Yer Defiqtirme Yonetmeli[i 17. madde 3. fikra (d) bendine
mtidiir olarak
Kamu Hastaneler Birli[inde genel sekreter, bagkan, hastane ytineticisi, baqhekirn,

gorev yapanlarrn eglerinin kurumlar arasr naklen atanmasrnda kura gartt aranmryor. Baqhekim
yardrmcrsr ile mtidi.ir yardrmcnr bu htikme dahil olmahdf.
1.
Ayrrca Sa[1k Bakanhfr Atama ve Yer De[igtirme Y6netmeli[inin 20. maddesinin
ytineticisi,
fikrasrnrn (a) bendinde iistliik asthk sralamasmda genel sekreter, bagkan, hastane
nedenle de bu
baghekim var, fakat baqhekim yardrmcrsr ve mtidiir, mtidiir yardtmcrst yok. Bu
kigilerin egleri eg durumu tayinlerinde srkrntr ya$lyor. Baqhekim yardrmcsr, miidiir ve miidiir
iligkin
yardrmcrlarmrn egleri de eg durumundan tayin hakkrndan yararlanabilmedir. Talebine
yaprlan atamalar
olarak; Atama ve yer De[igtirme Y<inetmelifinin l7 nci maddesi gergevesinde
ile yaprlmakta ancak zorunlu yer deligtirmeye tabi olan personelin eqleri ile Kamu

kura

Hastaneleri Birliklerinde sozlegmeli olarak gorev yapan bazr personelin eglerinin bagka
kurumlardan nakilleri kura drgr brrakrlmrg olup mevcut durumun devammm uygun olacafr;
Ayrrca antlan y<inetmeli[in 20 nci maddesinin I inci fikrasrnda sayrlmayan s<izlegmeli personel
ile ilgili olarak aynr yrinetmelifin l l inci maddesindeki "Birlikler bi.inyesinde sdzlegme
imzalayan personelin egleri, talepleri hilinde s6zlegme stiresi ile srnrrh olmak kaydryla eglerinin
bulundufiu yere gegici olarak gdrevlendirilebilir. Ancak stratejik personelin bu fikraya istinaden
gdrevlendirilebilmesi, eginin birlikler biinyesinde genel sekreter, bagkan veya stratejik personel
kapsamrnda olup hastane ydneticisi, baghekim, mtidiir olarak s<izleqme imzalamrg olmasma
ba!hdr." htikmii gergevesinde iglem tesis edilmekte olup bu konuda da mevcut durumun
devammrn uygun olacalr delerlendirilmigtir.
5.

Sallrk mazereti tayinlerinde tayine sebep ilgili kiginin 6lmesi halinde tayin olan kiginin
herhangi bir siire gartr aranmakszm bulundulu yerde kalabilmesi sallanmahdr. Talebine
iligkin olarak; Kurumumuzca mazereti sona eren personel hakkrnda Salltk Bakanhfr ve Baflr
Kuruluglan Atama ve Yer Degigtirme Y<inetmelifinin 18 inci maddesinin 5 inci fikrasrndaki
"... Salhk ve aile birligi mazereti sona eren personelin bulundulu il, 5 ve 6 ncr hizmet
bolgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde brrakrlr. Aksi halde eski
gorev yerine veya eski gcirev yerleri esas almarak, 26 ncr madde hi.iktimlerine atantrlar. Eski
gorev yeri bulunmayanlar ise; gorev yaptrklan yer esas almarak 26 nu madde htiktimlerine grire
atanrlar. Ayrrca, Devlet hizmeti yiikiimlilliifiiinii tamamlamadan saghk ve aile birligi mazereti
sona eren Devlet Hizmeti ytikiimltileri, tercihleri ahnarak ilk Devlet Hizmeti Yi.iktimliisii
kurasryla atanrrlar." hiikmiine grire iglem tesis edilmektedir. Madde htikmiinden de anlagrlacafr
izere mazereti sona eren personelin belli garllara balh olsa da atandrlr ilde kalma imkinr
bulunmaktadr. Ayrrca aynl ydnetmelilin l6.maddesinin 2 nci fikrasmm b bendinde ise "...
Eginin vefatmdan itibaren bir yl iginde tayin talep eden personelin talep ettili yere atamasrnrn
yaprlmasr" htikmii yer almakta olup sorunun bir krsmr da bu gekilde goziilebilmektedir. Bu
nedenle anrlan madde hiikmiintin uygulandrlr gekliyle devam etmesinin do!ru oldu[u ancak
ilgili maddeye "gocufunun mazeretinden dolayr atanmrg olanlara gocu[un vefat etmesi halinde
yagayacaklan travma nedeniyle b<iyle bir hakkm verilebilecegi ile ilgili htikmiin yonetmelik
deligikligi gahgmalarrnda giindeme alurabileceli delerlendirilmigtir.

6. Hastanelerdeki saghk gahganlarrnrn ig elbiselerinin kurumlar tarafindan yrkamp temizlenmesi,

evlerine enfeksiyon riski tagrmalarrna engel olacaktr. Talebine iligkin olarak; Kurumumuz
Salhk Bakrm ve Hasta Hizmetleri Daire Bagkanhlrnca gahgma baglatrlarak konunun olabilirligi
hakkrnda gahgma yaprlmasmm uygun olaca[r de[erlendirilmigtir.
yrinetici ahmlarrnda Saflrk Bakanhfr emrinde gahgmak suretiyle tecriibe aranmall
briylece <incelik Bakanhk gahganlarura verilmelidir. Talebine cevaben; Kurumumuzca 663
sayrlr KHK' nrn 32 inci maddesinde belirtilen kriterler gergevesinde y<ineticiler ile sdzlegme
imzalanmaktadrr. Kayrtlanmrzrr tetkikinde 663 sayrh KHK ya g<ire sdzlegmeli pozisyonlarda
gorev yapan personelden o/o9Z'stnin Bakanhfrmz personeli oldulu tespit edilmig olup mevcut
uygulamada Bakanhk gahganlanna dncelik verildigi anlagrlmakla beraber ilerleyen zamanlarda
bu oranrn daha da ytkseltileb ilecegi delerlendirilmiqtir.

7. S<izlegmeli

)

8.

au*tr

Hastaneleri Birliklerinde Srizlegmeli Personele Ek 6deme Yaprlmasma Dair Y<inergenin
8. maddesinde belirtilen katsayrlar yeniden de[erlendirilmelidir. Talebine iligkin olarak; Anrlan
Ydnergenin 8 inci maddesinde yer alan katsayrlar 663 sayrh Kanunun 33 tincii maddesinde yer
alan "Bakanhkga belirlenen hizmet sunum gartlan ve kriterleri de dikkate ahnmak suretiyle, bu
<idemenin oranr ile us0l ve esaslan; hastanenin grubu, personelin gdrevi, elitim durumu,
gahgma gartlarr ve gahgma stireleri, hizmete katksl performansr gibi unsurlar esas almarak

Maliye Bakanhlrnrn uygun grirtigti iizerine Bakanhkga belirlenir." htikmi,ine istinaden
belirlenmigtir. Ancak konu hakkrnda gahgmalar devam etmekte ise de konunun y<inerge
defiigikli[i ile goziilemeyeceli ancak Kanun de[igiklifi ile goztilebilecek bir sorun oldulu
de[erlendirilmiqtir.
9.

Sendika y<ineticilerine haftada bir giin verilen sendikal izin igin mesai tamamlatma sorunu
vardr. Sendikal izn 4688 sayrh Kanundan kaynaklanan, sendika yoneticilerinin yasal izin
hakkrdn. Bu izni kullananlara mesai tamamlatma yapiamaz. Talebine iligkin olarak, Konuyla
ilgili olarak devlet personel baqkanhlrnrn 10.04.2015 tarihli ve2477 sayrh gtirtig yazrsrnda;
1. "Bir giin" ifadesinin "21 soqt" olarak anlasilmasmtn miimkiln bulunmadtdt ve soz konusu
personelin gilnlilk 8 saat galryma esosmo gore izinli sayilmas gerehi{i,
2. Haftal* hir giinlilk iznin, sendikadaki .faaliyetlerin de ytiriitiilebilece{i "giindiiz mesaisi"

landr il ma x gere kt i di,
3. "Dinlenmek" Anayasa ile teminat altma alman ve qalryanlar igin tarunmrs bir hak
oldu{undan, ndbet sonra$ istirahat zamantnda bu iznin kullandnlmaya qalryilmosmm,
Anayasa ile tantnan dinlenme hakhrun ve 4688 sayilt Kanunla verilen sendikal izin hakhnrn
kullorumrna ayhnl* teSkil etti{i de$erlendirilmehedir. Bu itibarla, galqanlann dinlenme
(ndbet sonra$ istirahat) zamanmda haftada bir giin izin kullandtnlmaantn miimkiln
bulunmafu{t ve bu iain mesai giinleri igerisinde kullandtrilmau gerekti{i, miltalaa
edilmehedir. " geklinde g<iriigleri bulunmakta olup ilgili goriiq gergevesinde iglem tesis edilmesi
hususunda Kamu Hastaneleri Birliklerine genel bir yazrnrn yazlablleceli defierlendirilmigtir.
iq

eri s inde kul

10. Engellilerin gorevlerinde engellilik durumunun g<iz dniine ahnmasr gerekmektedir. Talebine
iligkin olarak, Engellilerin g<irev yapmasml kolaylagtrracak onlemlerin almmasr gerektifi ve
konu hakkrnda Kamu Hastaneleri Birliklerine genel bir yaztntn yazrlabilece[i
de!erlendirilmigtir.
11. Merkez tegkilatrna gegici g<irevlendirilenlerle

ilgili kadro galqmasr yaprlmasr gerekmektedir.

Talebine cevaben; Kurumumuz merkez tegkilatrnrn l\u[aliye Bakanh[r tarafindan vizelenen
kadrolan unvan baznda tutulmakta ve bu kadrolarda smrlt sayrda oldulundan gegici gdrevle
personel gahgtrrrlmak zorunda kalmmaktadr. Mevcut vizeli kadrolartmza gore gegici gtirevli
personelin tamamrnrn kadro naklinin yaprlmasr imkinr bulunmadrfir defierlendirilmigtir.
12.

Afiliye hastanelerde aynr ortamda aynr gorevi ifa eden n<ibetgi

gahganlardan tiniversite

kadrosunda olanlar nribet iicreti alamryor. Bu egitsizli[e bir son verilmelidir. Talebine cevaben
Kurumumuz Hukuk Mtigavirlifii tarafindan Maliye Bakanhfrna konu hakkrnda gortq sorulmuq

olup cevabr beklenmektedir,
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657 sayrh Kanunda ve diler mevzuatta sr saklama yiiktimltiliiliine iliqkin dtizenleme olmasrna
ra[men gahganlara aynca bir de bilgi sistemleriyle ilgili Gizlilik S<izlegmesi imzalatrlmak

istenmektedir. Bu uygulama sonlandnlmahdr. Talebine cevaben; Saghk Bilgi Sistemleri
Genel Miidtrltiliiniin Gizlilik Sozlegmeleri ile ilgili 10.06.2015 tarih ve 2586 sayrh gortg
yazrsmda 'Yasalarm amir hiikiimleri kapsamrnda gerekli tedbirleri almak, bilgi gtivenligi
ihlallerini <inlemek amacryla yayrnlamrq oldulumuz Y<inerge gergevesinde uygulamaya
konulmug olan Gizlilik s<izlegmelerinin imzalanmasr ilgili kamu grirevlileri agrsrndan bir
zorunluluk olmadrlr gibi imzalanmasr halinde bir sorumlulukta getirmeyecektir. Gizlilik
s6zlegmeleri tamamen Anayasanm ve diler yasalann ong<irdiifti bilgi gtivenliginin onemine
iqaret etmek, bilgi gtivenligi farkrndahlrnr sallamak amaglanna matuf tedbir mahiyetinde bir
uygulamadr."
"Kaldr ki burada yer verilen "Gizlilik S<izlegmesi" hukuki anlamda gergek bir s<izlegme
olmayrp sadece ilgili personelin yukarrda yer verdi[imiz bilgi gtivenli[i ve gizlilikle ilgili
hi,ikiimlere gereken hassasiyeti gristermelerini saflamak igin tanzim edilmiq beyan niteli[inde
belged ir. " denilmektedir.
Dolayrsryla yaprlan gizlilik sdzlegmesi hukuki nitelili olan bir sozlegme delil taraflarrn
idari beyanlarrna dayanarak farkrndahk yaratmak ve iglerin 6nemi noktasmda gerekli

hassasiyetin giderilmesini

temih etmek aihacryla yaprlan bir uygulama oldulu

deferlendirilmiqtir.
14. i9 salhlr ve giivenli[i, igyeri hekimlili ve igyeri salhk personeli istihdamr Ocak ve Temmuz
2016'da ytiriirliile gireceli igin balh kurumlarrn bilgilendirilmesi, alt yaprlannr olugturmasr
igin galrgma baglatrlmahdr. Talebine iligkin olarak; Bilindili ij.2ere,02.08.2013 tarih ve 28726

sayrlr Resmi Gazete 'de yayrmlanan 6495 sayrh Bazr Kanun ve Kanun Hiikmiinde
Kararnamelerde De[igiklik Yaprlmasrna Dair Kanun'un 56 ncr maddesinde, "4857 sayrh ig
Kanununun mtilga 8l inci maddesi kapsamrnda gahganlar harig kamu kurumlan ile 50'den az
galrganr olan ve az tehlikeli srnrfta yer alan igyerleri igin L7.2016 tarihinde..." ytiriirltile
gireceli htkmii getirilmig ve kamu kurumlarrnda ig saflrfr ve giivenlili uzmant istihdamr
zorunlululu

tarihine ertelenmigtir.
Bu kapsamda, Kurumumuza baflr saplk tesislerinde tehlike surrfi ve gahgan sayrsl
dikkate ahnarak,633l sayrh i9 Saflrgr ve Giivenlili Kanunu gereli istihdamr planlanan ig
saflrgr ve gtivenlili uzmanr ve igyeri hekimi sayrlarr belirlenerek konu hakkrnda gereken
gahgmalar baqlatrlmrgtr.
15.

0 I . 07. 20 I 6

Do[um yapan kadrn ve engelli kamu g<irevlilerine hafta sonu ve resmi tatillerde giindiiz
gahgmasr yaptrrlmamahdr. Talebi hakkrnda; 657 sayrh Kanun'un 101 inci maddesinde "
kadrn memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hdlinde hamilelifin yirmi dordtincti haftasrndan
rince ve her hAlde hamileligin yirmi drirdtincii haftasrndan itibaren ve dolumdan sonraki iki yrl
si.ireyle gece n<ibeti ve gece vardiyasr g<irevi verilemez. Engelli memurlara da istepi drgrnda
gece n<ibeti ve gece vardiyasr gdrevi verilemez" htikmti bulunmaktadrr.
3359 sayrh Saflrk Hizmetleri Temel Kanunu ve 663 sayrh KHK'ya g<ire Saflrk

Bakanhlr ve baflr kurulugu olan Kurumumuzun egit, kaliteli ve verimli saflrk hizmeti
sunulmasrndan sorumlu ve yetkili bulundufu ve 657 sayrh Kanun'un l0l inci maddesinin
ikinci fikrasr hiikmii gereli gece n<ibeti/vardiyasr g<irevi yapamayan kadrn memurlara gtindiiz
mesaisinde ve hafta sonu gtindtiz saatlerindeki n<ibet vardiya gorevi verilerek ig dalrhmrnrn
yaprlabileceEi..." belirtilmektedir. Giini.in yirmi d<irt saatinde devamhhk gosteren hizmetlerde

DD

personel bakrmrndan olugan yolun gahgma gartlarmm en azmdan bu personele hafta sonu
gdndiiz mesaisi verilerek hafifletilmesi ve ig dafrhmurrn menfaatler arasrnda adaletli bigimde
safl anmasma ytineliktir.
16. Salhk Bakanh[r Atama ve Yer Deligtirme Y<inetmeli[inin 20. maddesinin l. fikrasrnrn (c)
bendinde; "16 nu maddenin ikinci ftkrax ile 19, 2l ve 24 ilncii maddelerine gore atanan
personelin eSinin gdrev yeri de{iSiHi{i talebinde D veya C hizmet grubu Sarfi aranmaz. Bu
Ydnetmeligin l6 nu maddesinin birinci ftlvastno gdre atanan personelin gdrev yeri de{iqikli[i

talebinde eSinin atanma tarihinden itibaren bir yil iEerisinde D veya C hizmet grubu Sartt
aronmoz." denmektedir. Maddedeki anlam kargagasrndan dolayr drinem tayini ile yer
deliqiklili yapanlarrn eglerinin tayinleri yapilamamakta, uygulama birlili saflanamamaktadr.
Bu sorun goziilmelidir. Talebine cevaben; Konu Kurumumuntn da gtindeminde yer almakta
olup ilgili maddenin dtizeltilmig halinin de bulundufiu taslak metin y<inetmelik degigikligi
galrqmalannda delerlendirilmek izere Bakanhlrmza sunulmugtur.
17. Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun 21.08.2015 tarih, 628 sayt ve "Ayltk Gelir ve
Da[rtrlacak Ek 6deme" konulu yazryakonu olan Sqngtay raporu ile ilgili mevzuat diizenlemesi
yaprlmah ve yazt geri gekilmelidir. Talebine iliqkin olarak; "Ayltk Gelir ve Dalrtrlacak Ek
6deme" konulu 21.08.2015 tarih ve 628 sayhyazr; salhk tesislerinde da[rtrlan ek odemenin
209 sayrh Kanunun amir hilktimlerine uygun olarak hesaplanmasmm sa[lanmasr amactyla
yayrmlanmrg olup Bahse konu Sayrgtay raporunda da benzer hususlara de[inilmigtir. Ancak
personelin ek <idemesinde herhangi bir azalma ya$anmamasr igin hazrne payr oranlan yeniden
delerlendirilmig ve birliklerimize gonderilen 23.10.2015 tarihli ne 760 saytlt genel yazr ile de
mezkfir kanun htikiimlerinde yer alan smrlarrn agrhp agrlmadr[rnrn kontrolti genel
sekreterliklere brrakrlmrg olup, aynca mevzuat gahgmalarr devam etmektedir.
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