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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET 
ÇALIŞANLARI SENDİKASI

Genel Yetkili Sendika

SAĞLIK-SEN

TOPLU SÖZLEŞMEDE

112 

ÇALIŞANLARININ

YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ!

3 Yılılk toplu sözleşme 
sürecinde 7'si genel 

kazanımlar, 7'si de 
doğrudan sadece 
112 çalışanlarını 

ilgilendiren kazanımlar 
olmak üzere toplam 

14 madde ile 112 
çalışanlarına toplu 

sözleşme masasında 
yine kazandırdık!

TOPLU SÖZLEŞMEDE
112 ÇALIŞANLARI YİNE 

KAZANDI!
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2016-2017
Yemek hizmetinden faydalanamayan 112 
personeline nakdi yemek yardımı yapılmasını 
sağladık! (Yemek hizmetinden yararlanamayan 
112 personeline 174 TL nakdi yemek bedeli 
kazanımı elde ettik.)

2016-2017
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Üniversite 

Hastaneleri’nde ve Adli Tıp Kurumu’nda görev 
yapanların ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar 

olan yıllık izinlerinde döner sermayeden kesinti 
yapılmayacak! (Kazanımımız sayesinde sağlık 

çalışanlarının 50-150 TL zararını ortadan kaldırdık.)

2012-2013
112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan 
personelin (sözleşmeli personel dahil) döner 
sermaye ek ödemelerini özellik arz eden birimler 
için öngörülen katsayıdan almasını sağladık. 
Böylece tavan ek ödeme katsayısı %150’den 
200’e çıkmış oldu. 

2016-2017
2016 yılından itibaren uygulanmak üzere sağlık 
çalışanlarına yıpranma payı verilmesi için Bilim 

Kurulu kurulmasını sağladık! 

2012-2013
Dini bayramlarda nöbet ücretlerinin %20 artırımlı 
ödenmesini sağladık.

2016-2017
Tüm çalışanlarımızın emekli maaşlarının ve 

emekli ikramiyesinin artmasını sağlayacak Özel 
Hizmet Tazminatı yansıtma oranlarının 15 puan 
artırılmasını sağladık. (Kazanımımız sayesinde 

emekli ikramiyesinin 3800 TL, emekli maşlarının 
100 TL artırılmasını sağladık.)

2016-2017
112 Acil Sağlık İstasyonu sorumlu sağlık 
personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısını 
0.50’ye çıkarılmasını sağladık! (Kazanımımız 
sayesinde 112 Acil Sağlık İstasyonu sorumlu 
sağlık personeli 400 TL’ye kadar ek kazanç elde 
edecek.)

2016-2017
Hizmet kolumuza bağlı Sağlık Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve 

Üniversite Hastanelerinde 2005 yılından sonra 
göreve başlayan 300 bin çalışanımıza 1 Derece 

kazandık! (Kazanımımız sayesinde düşülen dereceye 
göre 250 TL’ye kadar ek kazanç elde edecek.)

2014-2015
112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler 
için nöbet ücretinin %50 artırımlı ödenmesini 
sağladık. 

2016-2017
Bütün kamu görevlilerine; 2016 yılı için yüzde 6+5, 
2017 için yüzde 3+4 zam elde ettik. Enflasyon farkı 
oluşması halinde her iki yıl için de fark ödenecek.

2012-2013
112 acil sağlık hizmetlerinde sağlık teknikeri 
(acil tıp teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp 
teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak 
görev yapan ve asli görevinin yanında süreklilik 
arz edecek şekilde aynı zamanda ambulans 
şoförlüğü görevini de yürüten personele il 
performans puan ortalamasının %10 u oranında 
ek puan verilmesini sağladık.

2016-2017
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan 

personelin döner sermaye tavan katsayısının 
1.50’den 1.70’e çıkarılmasını ve hizmet alanı 

kadro unvan katsayılarının 0,05 puan artırılmasını 
sağladık! (350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren bu 

kazanım ile sağlık çalışanlarına 200 TL’ye kadar ek 
ödeme kazandırdık.)

2014-2015
Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 
istasyonları için de 112 acil sağlık hizmetlerinde 
çalışan personel için öngörülen %40 ek puanın 
uygulanmasını sağladık. 

2016-2017
Eşi özel sektörde çalışan kamu görevlilerinin 3 
yıl kesintisiz SGK'lı olma şartı 2 yılda 360 gün 

olarak değiştirilerek eş durumu tayin çilesi 
sona erdi. Toplu sözleşme masasında sözünü 

aldığımız değişiklik 25 Ağustos 2015 tarihli Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tüm Sağlık  Çalışanları İlgilendiren Kazanımlar112 Çalışanlarını İlgilendiren Kazanımlar


