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EKiM 2o2o KuRuM ioani KuRUtu TopLANTısıeüıııoervı KoNULARı

1_ covıD_19 Kapsamında Kamu Ça!ışanlarına Yönelik İlave Tedbirler hakkın daki 2O2O14 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre idari izinli sayılanlara nöbet ücreti ödemesine ilişkin

tereddüt yaşanması üzerine Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün

3o.o4.2o2o tarih ve E. 82960 sayılı idari izinli sayı|anlara nöbet Ücreti Ödenip

ödenmeyeceğine dair Genet Yazısı yayınlanmıştır. Mezkür yazının 2. maddesinde "2020

Nisan ayında 24 saat nöbet esasına göre çalışmakta ve ayda 7 adet nöbet tutmakta, diğer

günterde istirahat etmekte ve 168 saat olan mesai süresini de bu şekilde tamamlayan

personelin ilgili mevzuatı gereği nöbet sonrası kullanılan istirahat izin süresinin tamamının

veya bir kısmının, 2o2ol4 sayılı Genetge ile yapılan düzenIeme çerçevesİnde idari izinli

sayılan günler kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği" hususunda yaPıIan

değer!endirmede; söz konusu çalışmanın ücret ödenmesinigerektiren nöbet oImayıP, esnek

çalışma gibi, aylığın karşılığı olan çatışma süresine tetabuk ettiği, dolaYısıyla da ücret

ödenemeyeceği belirtilmiştir. Söz konusu yazı nedenİyle 24 saat nÖbet esasına gÖre gÖrev

yapan sağlık çalışanları mağdur olmuş durumdadır. Esnek mesaİ sistemi kaPsamında

bulunan veZ4saat nöbet esasına göre görev yapan ça|ışanların mağduriYeti giderilmelidir.

Konuya ilişkin olarak, Hukuk Müşavirliğinden alınan 15.05.2020 tarihli ve E.841143 saYılı

görüş yazısında, ,, ... Cumhurboşkanlığının işbu yaz6ı ile kamu kurum ve kuruluŞlorındaki

çalışanların idari izinli sayıldıklorı bu süre, komu kurum ve kuruluŞları ÇolıŞonlarının bu

boğtomdo Devlet memurlorının konuni hoftalık çalışma süresinde herhangi bir değiŞiklik husule

getirmez. Doloyısıylo, idari izin süresinin, hoftalık kanuni çolışmo süresinden mahsuP

edilmesine ve buna göre haftolık çolışmo süresi belirlenmesine de imkon bulunmomoktadır,

Cumhurbaşkanlığı yozısında, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için osgori seviYede eleman

bulundurmok mecburiyeti getirilmiş olması da neticeyi değiştirmez. Bu durumda idori izin

süresindeki hizmetlerin belirtilen hususlor dikkate olınarak yürütülmesi cumhurboşkonlığı

yazısı gereği olup, haftalık çolışmo süresinin idori izin sebebiyle 40 soatten doha oz süre

olarak belirlenmesi ve idari izinli olunqn günlerde görev yopon personele buna göre fozla

çolışma veyo nöbet ücreti ödenmesinin mümkün olmodığı; oyflco, Valiliklerce COV|D-L9

pondemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamındo idari izin ile kısaltılon mesoi sürelerinin de,

Cumhurboşkanlığının 2020/4 sayılı Genetgesi doğrultusunda fiilen çalışılmıŞ soYılan sürelerden

olduğu kobul edildiğinden, haftalık çolışmo sürelerinin 40 saat üzerinden hesaplanmosı

g e re kti ğ i d e ğ e rl e n d i ril m e kte d i r. " şekl i n d e bel irtil m işti r.

Hukuk Müşavirliğinden alınan 15.05.2020 tarihli ve E.841143 sayılı görüŞ yazısı, Yönetim

Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından zt.oı.2o2otarihlive E.439 sayılıyazı ile 81 ilValiliğine

(il sağlık Müdürlüğü) bildirilmiştir.
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2- Pandemi sürecinde ek ödemeIerin belirli sürelerle tavandan ödenmesi yönünde karar

alınmış olsa da, genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar döner

sermaye artışından yararlanamamıştır. 
'Sağlık 

hizmetIeri bir ekip işi olup, genel idari

hizmetler ve yardımcı hizmet|er sınıfında çalışanların bu süreçteki emekleri yadsınamaz. Ek

ödeme artışından yararlanmayan bu çalışanların da moral ve motivasyonlarının

artırılabilmesi için ek bir ödeme yapılması sağlanmalıdır.

Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele,

4/L|I96L tarihli ve 2O9 sayılı "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme

(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun"un 5 inci maddesine

istinaden döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmaktadır.

Mezkür Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasında, "Bokanlık merkez teşkilatı ile

Türkiye Halk Soğlığı Kurumu (loboratuvarlor hariç) ve Türkiye Kamu Hastoneleri Kurumunun

merkez teşkilatında görev yaponlar dışındoki personele, (...) döner sermoye gelirlerinden,

Türkiye İloç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun soğlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler

sınıfı kadrolorıno otonmış olup Kurumun onaliz ve kontrol laboratuvorlarındo fiilen görev

yopon personele döner sermaye gelirlerinden dördüncü fıkra uyarınco Bokanlık döner sermoye

hesabıno oktarılan tutardon birincifıkrodo belirtilen esoslor çerçevesinde bir ayda yapılacak ek

ödemenin tutorı, ilgili personelin bir aydo olacağı oylık (ek gösterge d6hil), yon ödeme ve her

türlü tazminot (makam, temsilve görev tazminatı ile yaboncı dil tazminotı horiç) toplomının;

eğitim görevlisi ile uzmon tobip kodrosuna atonon profesör ve doçentlerde yüzde 800'ünü,

uzmon tabip ve tıpto uzmonlık mevzuotında belirtilen dollarda bu mevzuot hükümlerine göre

ıJzmon olanlor ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700'ünü, pratisyen tabip ve diş tabipleri ile

uzmon eczocılorda yüzde 500'ünü, idari soğlık müdür yordımcısı, idari halk sağlığı müdür
yordımcısı, hastane müdürü ve eczacılardo yüzde 250'sini, boşhemşirelerde yüzde 200'ünü,

diğer personelde ise yüzde 150'sini geçemez. (Ek cümle: 19/11/2014-6569/22 md.) Soğlık

Bakanlığı torafındon, Moliye Bakonlığının onoyı ile belirlenen özellikli tıbbi işlemler korşılığı

yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranları beş kat ortırılarak uygulanır. İşin ve

hizmetin özelliği dikkote olınarak yoğun bokım, doğumhone, yeni doğon, süt çocuğu, yanık,

diyaliz, omeliyathane, enfeksiyon, özel bokım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, ocil

servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çolışon personel için yüzde 750 oranı, yüzde 200 olorok

uygulonır." hükmü yer almaktadır. Mezkur hükümde ek ödeme tavan matrahına esas

kalemlerin ve tavan ek ödeme tutarına esas oranların açıkça belirtildiğl ve bu kapsamda

yapılan ek ödemenin bu tutarları aşamayacağı açıkça hükmedilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu Kanun kapsamında yapı|an ek ödemenin tavan ek ödeme tutarını

aşması mümkün bulunmadığından bahse konu genel idare hizmetler ve yardımcı hizmetler

sınıfındaki personele tavan ek ödeme tutarını aşacak şekilde ek ödeme yapılması mümkün

olamamaktadır.
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3- Sağ|ık Bakanlığı'nda uzun süredir beklenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı
5 yılaradan sonra açılmış olsa da, yaşadığımız Pandemisürecinde sınavın ertelenmesi kararı
alınmış ve sınav 04 Ekim 2020 tarihine ertelenmiştir. Ancak salgının halen devam etmesi,
yazıIı sınavın akabinde yapılacak söz!ü sınava girecek sağlık çalışan!arı için risk
oluşturmaktadır. Uygulama!ı da yapı|madığı için, görevde yükselme ve unvan değişikliği
yazılı sınavından sonra sözlü sınav yapıImaması veya sözlü sınavın online olarak yapılması
sağlanmalıdır.

Bakanlığımız personeli için yapılan görevde yükselme ve unvan değişlkliği sınavları
18.04.1999 tarihli ve 2367O sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "KomıJ Kurum
ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve lJnvan Değişikliği Esaslarıno Doir Genel Yönetmelik"
ile t7,O4,2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık
Bakonlığı Personeli Görevde Yükselme ve tJnvon Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri
doğrultusu nda gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda bahsedilen Genel Yönetmeliğin Sınav şartı başlıklı 8 inci maddesinde; görevde
yükselme veya unvan değlşlkliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olma|arı
gerektiği açık olarak hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, Genel Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan "Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değlşlkliği Yönetmeliği'nin tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ğ) bendinde; görevde yükselme sınavının: görevde yükselmeye tabi kadrolara
atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınav, (l) bendinde ise unvan değlşlkllğl sınavının: en az

ortaöğretim düzeyinde meslekT veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin
görevlere atanabilmek için yapılan yazılıve sözlü sınav olduğu tanımlanmış, aynı Yönetmeliğin
görevde yükselme sınavına t5bi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar başlıklı 6 ncı

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı
olmak"; unvan değişikliği sınavına t6bi olarak atanacaklarda aranacak şartlar başlıklı 9'uncu
maddesinin birinci fıkrasında da "unvan değişikliği sınavına t6bi olarak yapılacak atamalarda
unvan değişlkllğl sınavında başarılı olmanın yanında" denilerek devamında unvan değişikliğine
ta bi kadroların diğer şa rtları be|irti!miştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinde de açıkça görüldüğü gibi, görevde yükselme ve
unvan değişikliğine tabi kadrolar için yazı!ı ve sözlü sınav yapılmadan atama yapılması
mümkün olamamaktadır. Ayrıca, sözlü sınavın online olarak yapılması da mümkün
olamamaktadır.

Görevde yükselme ve unvan değlşikllğl yazılı sınavları 04 Ekim 2O2O tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sınava COVID-19 sebebiyle katılamayan personele de mağduriyet
yaşamamaları için 17 Ocak 2021tarihinde ek sınav yapılmıştır.

15 Mart - 09 Nisan 2021tarihleri arasında görevde yükselmeye tabi karolar için sözlü sınav
yapılmış olup unvan değişikliğine tabi kadrolar için sözlü sınav ise i]eri bir tarihte yapılması
planlanmıştır.
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4- Birinci basamak sağlık kuruluşunda görev yapan sağlık çalışanlarına filyasyon görevi

verilmekte mesai saatIeri dışında ve hafta sonu 16 veya 24 saat görev yapan çalışanlar
bulunmaktadır. Ancak fiilen garev yapmalarına rağmen çalışanlara herhangi bir ücret
verilmemektedir. 557 sayılı Kanunun ek 33. maddesinde ASM ve TSM'ler için aylık 50 saate
kadar nöbet ücreti verilmesi hususunda bir düzenleme mevcuttur. Benzer bir düzenleme
birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan ve filyasyon görevini yerine getiren sağIık

ça !ışanla rına da uyguIanarak nöbet ücreti almalarının sağlanma!ıdır.

557 sayılı Devlet Memurları Ek 33 üncü maddesinde "Yatoklı tedavi kurumlorı, seyyar

hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve

772 ocil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışmo süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti

tutorok, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile

sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılonomoyon her bir nöbet saati için (nöbet süresi

kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşoğıdo gösterilen gösterge rakamlorının aylık

katsoyısı ile çorpılmag sonucu hesaplanocok tutarda nöbet ücreti ödenir. Bu ücret yoğun

bakım, acil servis ve 112 acil soğlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli

oronındo artırımlı ödenir. Ancok ayda oile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 saatten,

diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 730 sootten fozlosı için ödeme yapılmaz. Bu ücret damgo vergisi

hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tobi tutulmaz. ... Bu madde uyannco yopılocok ödemeler,

döner sermayesi bulunan kurumlorda döner sermaye bütçesinden korşılanır." hükümlerine yer

verilmiştir.

Mezkür Kanunun Ek-33 üncü maddesinde nöbete esas birimler tek tek sayma yoluyla

belirlenmiş olup, bu kapsamda Toplum Sağlığı Merkezleri içinde 60 saate kadar nöbet ücreti

ödenebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, COV|D-19 pandemisi sürecinde verilen hizmetler kapsamında, fiIyasyon

çalışmaları için tutu!an nöbetler toplum sağlığı merkezinde buIunmak suretiyIe tutu!mamış

olsa bile söz konusu hizmetler niteliği itibariyle toplum sağlığı hizmetleri kapsamında oIması

ve/veya top!um sağ|ığı merkezinde verilen sağlık hizmetlerinin devamı niteliğinde olması

nedeniyle anılan Ek-33 üncü madde de toplum sağlığı merkezleri için belirlenen esaslar

üzerinden memur ve sözleşmeli personele;

,/ HaftaIık 40 saat çalışılmış olması,

./ Haftalık ça!ışma süresinin (40 saat) dışında bir çalışma yapılmış olması,

,/ İlglll kurumun, nöbet karşı|ığında izin kuIIanılmasına müsaade etmemiş olması,

(Şayet nöbet karşı!ığında izin kullandırılmış ise ayrıca nöbet ücreti ödenmeyecektir.)
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r' Nöbet süresinin kesintisiz 6 saatten az o|maması,

şartlarını karşılanması halinde söz konusu personelin haftalık mesaisini tamamladığı

görev yerine ilişkin herhangi bir ayırım yapı!maksızın toptum sağ!ığı merkezi üzerinden nöbet

ücreti ödenmektedir.

5- Fİlyasyon ekiplerlne görevlendiriIenler arasında COV!D-19 virüsüne karşı risk grubu
içerisinde olanlar ile bakmakla yüküm!ü olduğu engelli yakını olan sağlık ça!ışanları
bulunmaktadır. Bu durumdaki sağlık çalışan!arının filyasyon ekiplerinde görevlendiritmeleri
risk grubu içinde olan çalışan!arın sağlığı açısından risk taşımakta, bakmakta yükümtü olduğu
engelli yakını olanların ise yakınlarına karşı bakım yükümlülük|erini yerine
getirememelerine sebep olmaktadır. Bu hususlar da göz önünde bulundurularak, filyasyon
ekiplerine görevlendirmeler hakkında düzenleme yapılmalıdır.

Ülke genelinde COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin yürütülebilmesi,
yayılımının önlenmesi ve sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yeterli sayıda personel eliyle
yürütülebilmesi amacıyla başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün kamu kurum ve
kuruluşları ve Bakanlığımızca gerekli tedbirler alınarak uygulamaya geçilmiştir. Bununla
birlikte, Bakanlığımızda istihdam şekline bakılmaksızın COV|D-19 hastalığı için risk grubunda
olan kanser hastaları ve organ nak!i olanların durumları ilgili birim amirterince
değerlendirilerek idari izin!isayılıp sayılmayacak!arına karar verilebilmektedir. Bu bağlamda
idari izinli sayılan personelin filyasyonda görevlendirilmeleri mümkün olamamaktadır.

Ayrıca, anılan görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemler hakkında ilgili yöneticilerin daha
duyarlı yaklaşılmasının uygun olmakla birlikte, çalışanın ve kamunun yararıgöz önüne alınacak

şekilde uygulama yapılması değerlendirilecektir.

6- Sağlık çalışan!arının pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışma karşılığında; döner
sermaye ek ödemelerinin 3 ay sürey|e tavandan ödenmesi hususunda düzenleme
yapılmıştır. Ancak buna ilişkin yayımlanan genel yazılarda idari izinde bulunan sağlık

çalışanları tavandan ek ödemenin dışında tutmuştur. 22.03.2020 tarihli mükerrer Resmi

Gazetede yayımlanan COVİD-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler
konuIu ve2O2O/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre; Bu Genelge kopsamındo esnek

çolışmo yöntemlerinden foydolanon çolışonlar ile idori izinli soyılanlor bu sürede

istihdamlarıno esos görevlerini fiilen yerine getirmiş soyılmaktodırlor. İdari izinIi oIanIarın

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile fiilen çalışmış sayılmasına rağmen, tavandan ek ödeme

sistemi dışında tutulması kabul edilemez. Pandemi sürecinde idari izinde bulunan sağlık

çalışanlarının da tavandan ek ödeme alabilmesi sağlanmalıdır.

Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele,

4lIlL96L tarihli ve 2O9 sayılı "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun"un 5 inci maddesine

istinaden döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmaktadır.

Mezkür Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında;"... döner sermoye gelirlerinden,

döner sermoyeli sağlık kurum ve kuruluşlorıııda görev yapon memurlor ve sözleşmeli personel
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ile oçıkton vekil olorok atononlaro mesai içi veya mesoi dışı oyrımı yapılmoksızın ek ödeme
yapılabilir. Soğlık kurum ve kuruluşlorındo Bokanlıkça belirlenen hizmet sunum şortları ve

kriterleri de dikkate olınmak suretiyle, bu ödemenin oronı ile esos ve usülleri; personelin unvonı,
görevi, çolışma şortlorı ve süresi, hizmete kotkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve

oraştırmo foaliyetleri ile muoyene, ameliyat, onestezi, girişimsel işlemler ve özellik orz eden
riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esos olınorok Moliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine
Sağlık Bakonlığınco çıkarılocak yönetmelikle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürlüklerive birimlerinde (birinci basamak sağlık kuruluşlarında)
görevli personele, anılan Kanun kapsamında hazırlanan ve 28(IL/2OL4 tarih]i ve 29189 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları

Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" usül ve esasları uyarınca ek ödeme
yapılmaktadır.

Ancak dünya genelinde ortaya çıkan Coronavirus (COV|D-19) pandemisi nedeniyle,

salgından etkilenmeden veya en az etkiyle kurtulmayı temin amacıyla Ülkemiz genelinde
gereken çalışmalar yapılmakta olup, bu kapsamda tüm sağlık hizmetleri öncelikli olarak söz

konusu hastalığın önlenmesi, tetkiki ve tedavisine yönlendirilmiştir. Söz konusu hassas

dönemde ık anlarının herha bir maddi

önlenmesi, motivasvon ve tesviki ile Bakanlığımızın ek ödeme dağıtımına ilişkin

uyguIamalarında birlik sağlamak amacıyla; İl Saglık Müdürlükleri ve birimlerinde çalışan
personele de Mart-Nisan-Mayıs 2020 dönemlerinde yapılacak ek ödemeye ilişkin olarak
Bakanlık Makamından alınan 09,04.2020 tarihli ve 382 sayılı Onay kapsamında, "COVID- 19

Pandemisi Nedeniyle İl saglık Müdürlüklerinde Ek Ödeme Yapılmasına İllşkin Usül ve Esaslar"

konulu dağıtımlı yazımızda belirtilenen usul ve esaslar uyarınca ek ödeme yapılmıştır.

Söz konusu Usül ve Esaslar uyarınca İl Saglıl< Müdürlüklerinde yapılan ek ödeme her ne

kadar bu sürece özgü bir ek ödeme olsa bile sınırları anı]an Kanun, Yönetmelik ve Toplu

Sözleşme hükümleri olup, bu itibarla anılan usül ve esaslarda Bakanlık Makamından a]ınan

Onayda da yer alan "aktif çalışma gün katsoyıları doğrultusundo ek ödeme hesoplanması; oktif

çolışmo gün kotsoyısı hesaplamosındo, İl Sağlık Müdürlüğünün belirlediği süre ve günlerde

esnek mesai kapsomında dönüşümlü çolışon personel için bu kopsamdo geçen süre ile COV|D-

19 tanısı konulon veya şüphesi nedeni ile korontina oltına olınan personelin korontinoda geçen

süreleri ve tedavi sürelerinin çolışılmış gün olarak kobul edilmesi, bunlorın dışındaki idori

izinlerin eksik gün olorok değerlendirilmesi suretiyle oktif çolışmo gün kotsayısı belirlenerek ek

ödeme yopılması gerekmektedir." hükmü ve usul ve esaslara ilişkin yapılan açıklamaların (a)

bendinde '2020-2021 yıllorını kopsayan Kamu Görevlileri Hokem Kurulu Korarlarının, Sağlık ve

Sosyal Hizmet İş Koluna İliş*in Üçüncü Bölümünün 25 inci moddesi hükmü uyorınca oyda en

fozlo 5 güne kodar yıldo toplam 72 güne kodor olon yıllık izin süreleri ve süt izninde geçirilen

süreler ile onılan Yönetmeliğin "Tonımlor" başlıklı 4 üncü maddesinin (h) bendinde çolışılmış
gün olorok değerlendirilen günler hariç olmak üzere bütün izinlerin (idari izinler dohil)

çolışılmoyon gün olorak değerlendirilmesi ve söz konusu personelin oktif çolışma gün

katsayısının do bu doğrultudo bildirilmesi," ibaresine yer verilmiş olup, persone|in ek

ödemesine esas aktif çalışma katsayıları bu doğrultuda hesaplanmıştır. Yukarıda da belirtildiği

üzere söz konusu usul ve esaslarda bü süreçte özveriyle görev yapan sağlık personelinin maddi
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açıdan kayba uğramaması ve teşviki amaçlanmış olup, ek ödeme hesaplamasında da verilen

hizmetin riski ile personelin bu süreçteki hizmete katkısı esas alınmıştır.

Diğer taraftan,22/O312020 tarihli ve 31076 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan

"COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu 2020/4 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Genelgesin de " IJzaktan ve dönüsümlü calısanlar ile qörev verinde çolısanlor

hizmetin vürütülmesi acısındon esittir. IJzoktan ve dönüşümlü çalışanlor ile idari

izinli soyılonlorın mali ve sosyol hok ve yordımlorı ile diğer özlük haklorı saklıdır." hükümlerine

yer verilmiştir. Mezkür Genelge ile uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar hizmetin yürütülmesi

açısından görev yerinde çalışanlarla birlikte sorumIu tutulmuşken, bunun dışındaki idari

izinliler hiçbir şekilde hizmetin yürütülmesinden sorumlu tutulmamış ve bu süreçte hizmete

katkı sağlamamışlardır.

Mezkür Genelgede belirtilen dönemde uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli

sayılantarın da mali ve sosya! hak ve yardımlarının ödenmesi gerektiği belirtilmektedlr.

Ancak performansa dayalı ek ödeme mali hak kapsamında yer aImayıp fiilen hizmete

katkının esas a!ındığı bir ödemedir.

Bu kapsamda, ilk dört dönem Toplu Sözleşmede yer alan ve 5. Dönem için de Kamu

Görevlilerinin Hakem Heyeti Kararlarında da aynen tekrar edilen Üçüncü Bölüm Sağlık ve

Sosyal Hizmet Koluna İllştln Toplu Sözleşme Bölümünün Tabip dışı personelin ek ödemelerinin

aylıklarla birlikte ödenmesi başlıklı4. üncü maddesinde"209 sayılı Kanunun 5 inci moddesinin

ikinci fıkrosının beşinci cümlesi hükmü uyorınco yopılocok ödemeler, tabip dışı personele

herhangi bir katkıyo boğlı olmoksızın oylıklaro ilişkin hükümler uygulonmok suretiyle her ay

oylıklarıylo birlikte ödenir. Bu şekilde yapılon ek ödeme tutorı, anılan madde uyorınco

yürürlüğe konulan yönetmelik kapsomındo qyil aya ilişkin yapılacok ek ödeme tutarındon

mahsup edilir," ve Ek Ödeme başlıklı 8 inci maddesind e "209 soyılı Kanunun ek 3 üncü

moddesinin birinci fıkrosı uyqrtnco personele her ay yapılacak ek ödemenin net tutorı, 375 saYılı

Konun Hükmünde Karornamenin ek 9 uncu maddesi uyannco kadro ve görev unvonı veYo

pozisyon unvont itiborıylo belirlenmiş olon ek ödeme net tutorından az olomoz." hükümleri Yer

almaktadır.

Mezkür hükümler kapsamında, tabip dışı personele 209 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin

ikinci fıkrasında, personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarının,375 saYılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya PozisYon

unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaYacağı ve tabiP unvanlı

personete 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarlnca her aY YaPılacak

döner sermaye sabit ödemesinin (DsSÖ) net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıYla belirlenmiŞ

o]an ek ödeme net tutarının altında kalanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9

uncu maddesinde öngörülen net tutar kadar ödeme yapılması gerektiği belirtilmiŞtir. 375 saYılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanl VeYa

pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmayacak Şekilde

yapılan bu ödemelerin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanmakta olup, aYlıklarla

bir]ikte sabit ödeme olarak ödenmektedir.

7



Yukarıda açıklanan sabit ek ödemelerinin aylıklara ilişkin hükümlere tabi olması nedeniyle,

idari izinli olan personele mali hak kgpsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek

9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş

olan ek ödeme net tutarında ödemenin, ödenmeye devam olunması gerekmekte olup bunun

dışında performansa dayalı döner sermaye ek ödemesi yapılması mümkün değildir.

covıD_19 pandemi sürecinde idari izinIi sayılan ve bu süreçte hiçbir şekilde hizmetten

sorumlu tutuImayan ve/veya hizmete katkı sağlamayan personele yukarıda açıklanan

mevzuat hüküm|eri doğrultusunda sabit ek ödeme ödenmeye devam ediImiştir.

Bu itibarla, yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca idari izinli olan ve görevinden

sorumlu tutulmayan personele idari izin kullandığı döneme ilişkin olarak fiilen hizmete

katkının esas alındığı performansa dayalı ek ödeme yapılması mümkün olamamaktadır.

7_ Sağlık ça!ışanları; nöbetli çalışma, uzun mesai saatleri, 24 saat kreşin olmaması gİbi

sebeplerle çocuk bakımıyla ilgili sorunları pandemi öncesinde de yaşamaktaydı. Sa|gının

başlamasıyla birlikte çocuk bakımına i!işkin sorunlar daha da artmıştır. Pandemi döneminde

çocukları bulunan sağlık çalışanı eşler, çocuklarını koruyabilmek için eve gidememiŞ,

kreşlerin kapatılması, bakıcı bulunamaması sebebiyle zor durumda kaImıştır. Sağlık

Bakantığı bu süreçte MiI|i Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

işbirliği ile kreşler için acilen düzenIeme yapmalıdır.

Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatında yer alan sosyal tesislerin kurulması,

yönetilmesi, işletilmesive sosyal tesislerden yararlanılmasına ilişkin 24.0L.2O2O tarihlive 955

sayılı Bakanlık Makamından alınan olur ile "Sosyol Tesisler İşletme Yönergesf' yürürlüğe

konulmuştur.

Ayrıca, sağlık kuruluşlarında çalışan personelin okul öncesi 0-6 yaş çocuklarına Yönelik, 50

ve üzeri çocuğun bulunduğu kuruluşların bünyesinde kreş açılması, bu saYının altında kalanlar

için ise birden fazla sağlık kuruluşuna yöneIik ortak kreş imkAnı sağlanması iÇin Bakanlığımızca

81 iı Valiıığineo4.t2.2O19 tarihli ve 1975 sayıIı talimat yazısı gönderilmİştİr.

8- Covid_l9 ile mücadele kuwetti bir bağışıklık sistemigerektirmektedir. Ancak sahada canla

başla hizmet veren birçok sağlık çalışanı beslenme konusunda sorunlar yaŞamaktadır.

Kurum amirleri sağ|ık çalışanlarının bes|enmesinde daha titiz ve özenli olmalıdır.

112 Acil sağlık hizmetIerinde görev yapan personele, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı

Yönetmeliği kapsamında aylık nakdi yemek yardımı yapılmaktadır.

ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevti persone|in beslenmesine Yönelik

olarak, Kamu Hastaneleri Genel MüdürIüğünce yemek menülerinin personel ve hastaların

ihtiyacına göre miktar ve çeşidinin yeniden belirlenmesi gerektiğine iliŞkin "Yemekhane

Kullanım Tedbirleri,, konulu 3o.o3.2o2o tarihli ve E.752 sayılı yazı İle 81 il valılıgıne (il sağlık

Müdürlüğü) bilgilendirme yapılmıştır.

Bu konudaki iş ve işlemler hakkında daha duyarlı yaklaşılmasının uygun olmakla birlikte,

çalışanın ve kamunun yararı

değerlendiri]ecektir.

Böz önüne alınacak şekilde uygulama yapılması
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9- 05.09.2020 tarihli ve 31235 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Aile Hekimliği Ödeme ve

Sözleşme Yönetmeliğinde Değişlkll| Yanılyıosıno Doir Yönetmelil( ile düzenleme yapılarak

karantina altına alınan aile hekimlerinin ücretlerinden kesinti yapılmaması sağlanmıştır.

Ancak ilgili düzenlemede aiIe sağ|ığı çalışanları için bir düzenleme yer almamış ve COVID-19

virüsüne yakalanıp karantina altına a!ınan ai!e sağlığı çalışanlarından ücret kesintisi

yapılacaktır. Aile sağl ığı çalışan!arı nın bu mağduriyeti gideril melldir.

Söz konusu düzenleme aile sağ!ığı ça!ışanlarını da kapsayacak şekilde yapılmıştır.

Uygu|amaya ilişkin olarak Halk Sağlığı Genel MüdürIüğü tarafından 24.09.2020 tarihli ve

E.1906 sayılı yazı ıle 81 İıValiliğine (il sağlık Müdürlüğü)taİımat verilmiştir.

10- Covid-19 salgınına yakalanıp tedavi gören ve salgın tedbirleri kapsamında karantina

altında bulunup görev başında bulunamayan aile hekimIiği çalışanlarından ücret kesintisi
yapılmıştır. Salgın hastalık dolayısıyla görev başında bu!unmayan ai!e hekimliği

ça!ışanlarından, 05.09.2020 tarih!i Resmi Gazete'de yayım!anan düzen!eme iIe ücret kesintisi

engeIlense de sa!gının başladığı tarihten itibaren bu hüküm uygulanmalı ve ücret kesintileri

Pandemi sürecinin başından beri Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve buna istinaden

Bakan!ığımızca yayımlanan düzenIemeler kapsamında aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları
için de düzenlemeler yapılmıştır. Esnek çalışma düzenIemesi kapsamında 01.06.2020 tarihine

kadar covlD-19 pandemiden kaynaklanan herhangi bir sebeple İl Sağlık Müdürlüğü tarafından

aile sağlığı merkezinde bulunmaması öngörülen aile hekimliği çalışanlarının esnek veya

dönüşümlü çaIışma kapsamında görev yaptığı değerlendirilerek ödeme işlemleri de buna göre

yapılmıştır. Daha önceki düzenIemeleri sona erdiren ve ilave idari izin düzenlemesi yapılan

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında istihdam şekline bakı!maksızın izin verilen kişiler

için de ücret kesintisi o!maması sağlanmıştır.

11- Aile hekimliği çaIışanlarına 05.09.2020 tarih|i Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme

iIe 01.08.2020 tarihinden itibaren üç ay ek ödeme verilecektir. Ancak salgının başladığı

tarihten çok sonra getirilen düzenleme ai|e sağ!ığı çalışanlarını tahmin etmemiştir. Salgın

vakalarının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren, ai|e hekimliği çalışanları risk

altında, özverili ve yoğun bir mücadele göstermiştir. Bu nedenle bu düzenlemenin geriye

dönük süreci de kapsaması veya 3 ay olan sürenin 5 aya çıkarılması sağlanmalıdır.

H6lihazırdaki düzenlemeye göre işlem tesis ediImektedir. Ayrıca, bu konudaki iş ve

işlemler hakkında; hizmet gerekleri, çalışanın ve kamunun yararı göz önüne alınacak şekilde

mevzuat düzenleme çalışmalarında değerlendirmeye a|ınabilecektir.

L2- 663 sayı|ı KHKnın 45/A maddesine göre istihdam ediIen sözleşmeli sağlık personeli üç

yı!ını doldurması halinde 4/A devlet memuru statüsüne geçmekte, aynı yerde bir yı! daha

görev yaptıktan sonra tayin hakkı elde etmektedir. Ancak mazeret tayinleri açısından bu bir

yıl beklenmemeli, üç yılını doldurarak dev|et memurluğu kadrosuna geçen persone!in bİr yıl

beklemeden mazeret tayin!erini yapabilmesi sağlanma|ıdır.

653 sayılı KHK'nın 45/A maddesine göre istihdam ediIen sözIeşmeli personelden üç yıllık

çalışma süresinitamamlayan ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki

kadrolara atananların, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19 uncu
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maddesinde yer alan sağ!ık mazeretine bağ|ı yer değişik!iği, 20 nci maddesinde yer alan aile
birliği mazeretine bağ!ı yer değişikliği ve 21 nci maddesinde yer alan can güvenliği mazereti

ve olağanüstü durumlarda yer değÜikllğl tblepleri yapı!abitmektedir.
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NlsAN 2021 KuRUM lDARl KuRuLU TopLANTısıGüNDEM KoNULARı

1- Vatani görevini bedelli olarak yapmak isteyen kamu dışı aile sağlığı ça!ışan!arı, diğer kamu

ça!ışanları gibi ayIıksız izin hakkından yararlanamamaktadır. Bedelli askerlik yapmak

isteyenlerin sözleşmesinin sona erecek olması kabul edilemez. Sözleşmenin feshedilmesi

uygulamasına son verecek bir usul belir!enmelidir.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu Sağlık Bakanlığını; Bakanlık veya diğer kamu kurum

veya kuruluşları personeli olan ve aile sağlığı çalışanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini,

kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki

hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya yetkili kılmış, bu şekilde istihdam

edilecek personelin özlük hakları ise 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve buna istinaden
yayımlanan yönetmelikler ile düzenlenmiştir. Aile sağ|ığı çalışanıolmak isteyen personel de bu

şartları önceden bilerek kendi rızası ile gönüllü olarak uygulamaya geçmektedir.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununda ücretsiz izin bulunmadığından kamudan istihdam

edilen aile sağlığı çalışanlarının da ücretsiz izin kullanmak istemesi halinde kamu dışından

istihdam edilenler gibi 5258 sayılı Kanun kapsamında mevcut söz|eşmesini sonlandırması
gerekmektedir. Konuya ilişkin olarak h6lihazırda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde
işlem tesis edilmekle birlikte mevzuat çalışma!arında dikkate alınabilecektir.

2- Sağlık çalışanlarının tuttuk|arı nöbet karşıIığında nöbet izninin verilmesi halinde nöbet
ücreti verilmemekted|r. Ancak, yaşanan yoğunluk ve yeter|i istihdamın olmaması gerekçe
gösterilerek nöbet izni de verilmemekte, dolayısıyla ça!ışanIar tuttukları nöbetin karşılığında
ücret a!amadığı gibiizin de kullanamamaktadır. Nöbet ücretiyerlne izin vermeyitercih eden
kurumlarda nöbet izninin ilgili ay içerlsinde kullandırılması aksi takdirde nöbet ücretinin
ödenmesi hususunda gerekli işlemler yapılmalıdır.

Bilindiği üzere, memur ve sözleşmeli personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek

33 üncü maddesi uyarınca nöbet ücreti ödenmektedir.

Anılan hükümde tahdidi sayma yoluyla belirlenen birimlerde tutulan nöbet süreleri için

idarece izin vermek suretiyle karşılanması gerekmektedir. Nöbet saatlerine karşılık gelen süre

idarece izin vermek suretiyle karşılanamadığı takdirde,657 sayılı Kanunun Ek 33 üncü maddesi

hükmü ile 2020-2O21 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararın "Sağlık ve

Sosyol Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyol Hoklor" başlıklı Üçüncü Bö!ümünün 7 nci

maddesinin birinci fıkrasında belirlenen esaslar üzerinden nöbet ücreti ödenmektedir.

3_ Sağ!ıkta hizmetin devamlılığı için icap nöbetitutan hekim dışı sağlık çalışanIarı, tuttukları
nöbetin karşılığında ücret alamamaktadır. Bu konuda üIke genelindeki sağ!ık tesislerinde
uygulama birliği de yoktur. Bu konudaki soruna artık blr çözüm bulunmalı ve icap nöbeti
tutanlara icap nöbet ücreti ödenmelidir.

Konuya ilişkin olarak hilihazırda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis
ediImektedir. Ayrıca, konu hakkında; hizmet gerekleri, çalışanın ve kamunun yararı göz önüne
alınacak şekilde Kamu HastaneIeri Genel Nlüdürlüğü i]e Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında
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mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Neticeden Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine
bilgi verilecektir.

4- Nlsan 2017 Kurum İdari Kurul taleplerimiz arasında da yer atan 112 Başhekimlik

ça!ışanlarının DevIet MemurIarı Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin Ek 2. maddesine göre
yemek servisinden ücret ödemeden yarar|anması hususundaki işlem|er bir an ewel
tamam!anmaIıdır.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinde, 'A7, 42 ve C tipi
Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile İl Ambulons Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen
görev yapan personel hariç olmok üzere bu Yönetmeliğe göre yiyecek yordımından
yorarlanacok personelden Soğlık Bakonlığı 112 acil soğlık hizmetlerinde görev yopan personel
(sözleşmeli personel dahil), il soğlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık
müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yotoklı tedavi kurumlorının yemek
servislerinden ücret ödemeden yororlonır." hükmü yer almaktadır.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilışl<ln

Toplu Sözleşmeye dayanılarak hazırlanan 112 AcilSağ!ık Hizmetlerinde Görevli Personele Tayın
Bedeli Verilmesi Hakkında Usul ve Esaslar i]e A1, 42 ve C tipi Acil Sağlık İstasyonları ile İl

Ambulans Servisi Komuta merkezinde fii|en görev yapan personele tayın bedeli ödemeleri
yapılmaktadır.

ll Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanlarının yemek servisinden ücret ödemeden
yararlanması hakkında; hizmet gerekleri, çalışanın ve kamunun yararı göz önüne alınacak

şeki|de Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce mevzuat çalışmalarına başlanılmış olup
süreç devam etmektedlr.

5- B tipi acil sağlık hizmetIeri istasyon|arında çalışan!ar da diğer 112 acil sağIık hizmetlerinde
görev yapan personel gibi nakdi yemek yardımından ve giyecek yardımından
ya rarlandırı lmal ıdır.

11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Acil
Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, "B Tipi
İstosyon: Birinci, ikincive üçüncü basomok resmi soğlık kurum ve kuruluşlorı ile entegre olorak
kesintisiz ombulons ve ocil servis hizmeti verilen, kadrosu ve özlük haklorı bakımındon
bünyesinde bulunduğu kurumo, ambulans hizmeti bokımındon merkeze boğlı olon
istosyonla rdır. Bu istasyonlor;

1) Hostane ocil servisi ile entegre olonlor (Bl)tipi istosyon,

2) Birinci bosamok soğlık kuruluşlorı ile entegre olanlar ise (B2) tipi istosyon olarak
adlandırılır." hüküm|erine ve 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, "İstosyonlarda ocilsağlık
hizmetleri konusunda eğitim görmüş sağlık ekibi ile tıbbi donanımlı ambulanslor görev yopor.

İstosyonlardo görev yopon personelin stondort dononımldrı boşhekimlik, iaşe, ibote ve
güvenlikleri, içinde bulunduklorı kuruluşlor torafındon soğlanır ..." hükümlerine yer

verilmiştir

Ayrıca, B tipi acil sağlık hizmetleri istasyonunda çalışan personelin çalışma usul ve

esasları, 24,0L,2OO5tarihli ve872sayılı İlAmbulans ServisiÇalışma Yönergesi ile belirlenmiştir.
Yemek ve giyecek yardımına ilişkin uygulama, personelin kadrosu ve özlük hakları bakımından
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bünyesinde bulunduğu kurumun yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem tesis
edilmektedir.

6- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları en fazla 2 yıl arayla düzenli olarak
yapılmalıdır.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının liyakat ve kariyer ilkeleri

çerçevesinde; hizmet gerekleri, personel planlaması ve boş kadro durumları esas alınmak
suretiyle Bakanlığımız ihtiyaçları doğrultusunda 2 yıl arayla ve her h6lük6rda 3 yıl arayla düzenli
olarak gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılaca ktı r.

7- 6245 sayı!ı Harcırah Kanununun 18 inci maddesine istinaden 15 Mart - 9 Nisan tarihleri
arasında yapılacak oIan görevde yükselme sözlü sınavına ve akabinde yapılacak unvan
değişik!iği sözlü sınavına katılacak personele harcırah veri!melidir.

Konuya ilişkin olarak, Strateji Geliştirme Başkanlığınln "Horcıroh" konulu 09.09.2015
tarihli ve E.475 sayılı yazısı nda, "Sağlık Bokanlığı Görevde Yükselme Sınovı ve lJnvon Değişikliği
Sınovına girmek omocıylo memuriyet mohollinden başka bir yere gidenlere (personelin

kodrosunun bulunduğu il sınava girilecek yerler orasında olmamosı şortıylo) gidiş ve dönüşleri
için yol masrofı ve gündelik ile bu omaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü

için gündelik ödenmesi gerektiği oncak, konıtlayıcı belge olarok görevlendirme yazıfl veya
görevlendirme yozıst olmoyanlor için de kişilerin stnovo girdiğini belirtilen harcama yetkilisi
tarafındon onoylı listenin yukarıdoki belgelerle birlikte ödeme emri belgesine bağlanmosı
gerektiği mütaloa edilmektedir." şeklinde görüş belirtilmiştir.

Bu itibarIa, görevde yükselme ve unvan değlşlkllğl sözlü sınavlarına katılacak personele
harcırah verilmesine ilişkin olarak Strateji Geliştirme Başkanlığının görüş yazısı doğrultusunda
işlem tesis edilmek üzere Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 02.04.2O2L tarihli
ve 59416 sayılı yazı ile 8l İl Valiliğine (İl sağlık Müdürlüğü) bildirilmiştir.

8- Sağ!ık kurumlarında nöbet usulü ile ça!ışan eşlerin; aile bütünlüğünün ya da çocuklarının
bakımının sağlanması adına aynı günlerde ya da farklı günlerde nöbet tutma taleplerinin
karşılanması hususunda gerek|i özen gösteri!melidir.

Sağlık kurumlarında çalışan eşlerin nöbet usulüne ilişkin iş ve işlemler hakkında; ilgili
yöneticilerin daha duyarlı yaklaşılmasının uygun olmakla birlikte, çalışanın ve kamunun yararı
göz önüne alınacak şekilde uygulama yapılması değerlendirilebi|ecektir.

Konuya ilişkin olarak, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ilgili hizmet
birimlerinin görüşlerinin alınmak suretiyle uygulama yazısı hazırlanarak taşra teşkilatına
bildirilecektir.

9-tL2 birimlerinde süt izninde bulunan ve doğum yapan personele lsteğl dışında geçicigörev

verilmemelidir.

557 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesinde, "Günün yirmidön sootinde

devamlılık gösteren hizmetlerde çolışon Devlet memurlorının çolışmo saat ve şekilleri
kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın memurlaro; tabip raporundo belirtilmesi hllinde
hamileliğin yirmidördüncü haftasındon önce ve her h6lde homileliğin yirmidördüncü

hoftosından itibaren ve doğumdon sonroki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vordiyası görevi
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verilemez. Engelli memurlara do isteği dışındo gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez."

hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 07.IL.LOI7 tarih ve 5L275 sayılı Sağlık BakanlığıTaşra Teşkilatı Kadro Standartları
ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin Dördüncü Bölüm " İü Sa6lık Müdürünün Görevleri
boşlıkl/'8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde, "Bakonlığın düzenlemeleri

çerçevesinde il düzeyinde personelin odil ve dengeli doğılımını yopor ve bu omaçlo il içinde
personel nakilve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirir." denilmektedir.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin yürütülebilmesi için yürürlükte yer alan mevzuat

hükümleri çerçevesinde görevlendirmeler yapılabilmektedir. Ayrıca, anılan görevlendirmelere

ilişkin iş ve işlemler hakkında ilgili yöneticilerin daha duyarlı yaklaşılmasının uygun olmakla

birlikte, çalışanın ve kamunun yararı göz önüne alınacak şekilde uygulama yapılması

değerlend i rilebilecektir.

10- Yönetim Hizmetleri Gene! Müdürlüğünün "Geçici Görevlendirme" konuIu 23lO5l2OL4
tarihli ve 2Ot4l2O sayılı genelgesinde hamile ve beş yaşından küçük çocuğu bulunan kadın
personelin il dışına geçici görevlendirllmesine izin verilmemektedir. Aynı durum il içinde
yapılacak geçici görevlendirmelerde de uygulanmalıdır.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "Geçici Görevlendirme" konulu 23.05.2014

tarihli ve2O14/20 sayılı Genelgesinin 6 ncı maddesinin (ç) bendinde yer alan " Personelin bayan

olması durumundo, gebe veya 5 (beş) yaşındon küçük çocuğunun olmoması" hükmünün; il

içinde yapılacak geçici görevlendirmelerde de uygulanması hususu mevzuat çalışmalarında
dikkate alınabilecektir.

11_ AciI durum ve afet yönetimi ön lisans programı, sosyal hizmetler ön lisans programı ile

iş sağlığı güvenliği lisans bötümü sağlık a!anında eğitim bölümü sayılmalıdır.

Konuya ilişkin olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bakanlığımıza göndermiş

olduğu;

,/ o3.o2,2o1,4 tarihli ve 6294 sayılı yazısında; 29.01,20L4 tarihli Yükseköğretim Yürütme

Kurulu toplantısın da, "... İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisons progromının sağlık memıJrıJ,

sağlık teknikeri, ebe, hemşire vb. unvanlı personel için üst öğrenim soyılmodığıno."

,/ 07.o3.2oL6 tarihli ve 13504 sayılı yazısında; 03.03.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme

Kurulu toplantısında, o... İş Sağlığı ve Güvenliği progromında görülen öğrenimin

yeterliliklerinin farklı olması nedeniyle sağlık hizmetleri ve yardımcı soğlık hizmetleri

sınıfında çolışon personel (Soğlık Memuru) için mesleki soğlığa iliŞkin bir üst öğrenim

olmadığına."
,/ Lg.o4.2oL7 tarihli ve 27456 sayılı yazısında; 13.04 ,2OL7 tarihli Yükseköğretim Yürütme

Kurulu toplantısında "... iş Sağlığı ve Güvenliği lisans programıntn sağlık hizmetleri

sı n ıf ı nd o değe rle nd i ril me mesi ne"
,/ 08.03.2021 tarihli ve 16580 sayılı yazısında; "... Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisons

programı mezunlarının 'Tekniker' Lınvonını kullanmasınq" ve "Sosyal Hizmetler ön lisans

programt mezunlarının,Meslek Elemonı, unvanını kullonmosıno"

karar verildiği bildirilmiştir.
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Bu çerçevede; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşleri doğrultusunda, Acil Durum

ve Afet Yönetimi ön lisans programı, İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programı ve Sosyal

Hizmetler ön lisans programı ile İş Sağlığı Ve Güvenliği lisans bölümünün sağlık hizmetleri ve

yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki sağlığa ilişkin bir öğrenim olmadığı

değerlendirilmektedir.

12- Tek birimli aile sağlığı merkezlerindeki aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının yıllık
izinlerinin ilk 7 günü ücretlerinden kesinti yapılmamakta, ancak vek6let veremediği için 7
gün üzerinde izinlerde ücretlerinden %50 kesinti yapılmaktadır. Bu nedenIe de yıllık izin

kullanmakta sıkıntıyaşamaktadırlar. Yıllık izinlerinin tamamında ücretlerinden herhangi bir

kesinti yapılmamalı, tam ücret almaları sağlanmalıdır.

Aile hekimliği uygulaması çalışma şekil ve koşulları kendi özel mevzuatı ile düzenlenmiş

ve gönüllülük esasına dayanan bir uygulamadır. 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında

aile hekimliği çalışanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli

personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın kendilerinin talebi ile aile

hekimliği hizmet sözleşmesi imzalamaktadır.

Hizmet sözleşmeleri, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin "Sözleşmelerin

içeriği, süresi ve dönemi" başlıklı 6 ncı maddesi ve mezkür Yönetmeliğin EK-lA'sı ile belirlenmiş

olup, aile hekimlerinin kendi iradeleri ile bilerek ve kabul ederek imzaladıkları hizmet

sözleşmesinde çalışma saatleri, izinler ve yapılacak ödemeler ve kesintiler konusunda hangi

yönetmeliklerin esas alınacağı açık şekilde belirtilmiştir.

Aile hekimliği çalışanlarına çalışılan gün sayısına göre ücret ödenmekte olup, aile

hekimliği uygulaması kapsamında aile hekimleri çalışanları lehine ve hizmet sunumu yararına

bir düzenleme yapılarak, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 8 inci maddesi

çerçevesinde aile hekimliği çalışanlarının belirleyen şartları taşıyan bir sağlık personeli ile

anlaşarak hizmetin devamını sağlaması halinde izinli ve raporlu oldukları süre iÇerisinde

çalışmış gibi ücretlerinitam almaları sağlanmıştır. Tek birimli olmaları münasebeti ile aynı aile

sağlığı merkezinde anlaşacakları aile hekimiveya aile sağlığıçalışanı bulunmayan, aile hekimliği

çalışanları için ise özel bir düzenleme yapılarak yıllık izinlerinin ilk 7 günü iÇin ücret kesintisi

olmaması sağlanmıştır.

H6lihazırdaki düzenlemeye göre işlem tesis edilmekle birlikte, bu süreye iliŞkin olarak

hizmet gerekleri, çalışanın ve kamunun yararı göz önüne alınacak Şekilde aile hekimliği

mevzuatı düzenleme çalışmalarında değerlendirmeye alınabilecektir.
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