
NisAN 2oı9 KURUM iDARi KURULu ToPtANT|sl GüNDEM KoNuLARl

1- 557 sayılı Kanunun 85. maddesine göre istihdam edilen vekil ebe/hemşirelerin, meıkür kanunun
175. maddesine İstinaden ücretleri düzenlenmektedir. Ancak, bu madde hükmüne göre verİlmekte
olan ücretlerde uygulama birliği bulunmamaktadIr. Vekil ebe/hemşirelerin aldıkları ücretin (sabit ek
ödeme horiç), ilden ile farklılık gösterdiği görülmektedir. Şikiyet edilen ücretler hakkında uygulanan
örnekler şu şekildedir.

657 sayılı Devlet Memurlar| Kanunun 85 ncı maddesinde vekalet görevi ve aylık verilmesinin

şartları, 175 inci maddesinde ise vekalet, ikinci görev aylık ve ücret|eri ile diğer ödemelerin ne|er olduğu
düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 175 inci maddesinde, "Bir göreve vekoleten otanon
memurloro vekolet edilen görevin kadro derecesinin birinci kodemesinin üçte biri, açıkton otononloro
ise (Köy ve kosobo imomhğı kodrolorına otonanloro 746 ncı moddede yozılı osgori ücret oylık tutarındon

oşoğı olmomok üzere) üçte ikisi verilir...

Açıkton vekil olorok otononlor bu Konunlo memurloro tonnon sosyol hğklordan do yarorlanırlor

ve bunloro ödenecek vekolet oyhğının hesobıno memuriyet tobon oylığı do dohil edilir." hükmü yer

almaktadır.

Madde hükmünde de anlaşılacağı üzere, açıktan vekil olarak atananların aylıkları hesaplanırken

vekalet edilen görevin kadro derecesinin üçte ikisi ile sosyal hakların ödeneceği anlaşılmaktadır. Bu

itibarla vekil ebe/hemşirenin sosyal haklardan (aile yardımı vb) yararlanlp yaralanmadlğl Veya Vek6let

edilen görevin derecesi gibi faktörlerden dolayı aylıklarında farklılıklar olabilmektedir

Ayrıca, vekalet edilen hemşirelik veya ebelik kadrosunun bulunduğu il ve ilçeye bağlı olarak da

2006llO344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli lV sayılı cetvelde (kolkınmodo öncelikli yörelerin

dereceleri*) belirlenen yerlerde görev yapan personele ek tazminat Verildiğinden Vekalet edilen
görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte ikisi karşılık hesaplanan aylık değişebilmektedir.

2- Döner sermaye bütçesinden maaş alan çahşanların tayin talepleri, döner sermaye bütçesinde boş

pozisyon bulunmadığı için ret edİlmektedir. Bu sorun, en çok karşllIkh yer değişikliği (becayiş) tayin

taleplerinde yaşanmaktadır. Dönersermaye bütçesinden maaşlı çalışan ile 8enel bütçeden maaş alan

çallşanlar becayiş yapamamaktadır. Döner sermaye bütçesi- genel bütçe kadrosu araslnda bu 8ibi
sorunlar çözülmelidir.

2 sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakklnda cumhurbaşkanhğl Kararnamesinin 11 inci maddesi gereği,

memur kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapılabilecek yıllık atama
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saylsl ile uygulamaya ilişkin hususlar, strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının müşterek teklifi üzerine cumhurbaşkanInca belİrlenmektedİr.

04.02.2019 tarihlive 2019/47 sayıh Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararın 2 nci maddesinin 3 üncü
bendinde, "Komu idore, kurum ve kuruluşlarının döner sermaye teşkilotlorındon merkez ve taşro
teşkilotlonno yapılocok otomolor otomo soyısı sınırlomolorıno tobidir." hükmüne yer verilmiştir.

Döner sermaye kadrolarından genel bütçe kapsamındaki kadroiara geçiş işlemleri, Bakanlığımıza
verilen aÇıktan ve naklen atama sayısına dahildir. Bu nedenle, yeteri kadar açıktan nak|en atama sayısı
verilmediğinden döner sermaye kadrolarında görev yapanların genel bütçe kapsamındaki kadroya
atanmasl mümkün olamamaktadlr.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilen persone| ile 4/B
maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin kendi teşkilatlarında olmak kaydıyla karşılıklı
yer değişikliği işlemleri yapılabilmektedir. 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45lA maddesine
göre istihdam edilen sözleşmeli personelin karşılıklı yer değişikliği işlemleri ise ilgili mevzuat gereği
yapılması mümkün olamamaktadır.

3- 657 sayıh Kanununa tabi 4/8 sözleşmeli personellerin, eş durumu kuralarında ilan edilen boş
pozisyonlar, genel bütçe ve döner sermaye bütçesı olarak ayrılmaktadır. Döner sermaye bütçesinden
maaş alan sözleşmeli pe6oneı, sadece döner sermaye bütçeli kadroya tercih verebilmektedir.
Gitmek istediği ilde boş pozisyon olarak sadece genel bütçe kadrosu ilan edilmesi halinde o ile tercih
verememektedir. Yılda iki kez yapılan eş durumu kurası için boş pozisyon beklemekte olan

sözleşmeli peEonelin aİle bütünlüğü sağlanamadlğlndan mağdur olmaktadlr. Bu durum sona
ermelidir.

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin ikinci

fıkrasının (b} bendinde, "Sözleşmeli personel pozisyonlorı Devlet Personel Boşkonhğınco boşko unvonlı

sözleşmeli personel pozisyonlon ile değişthilebilh, birimler orosı aktormolordo do oynı usule uyulur."

hükmüne yer Verilmiştir.

Bu itabarla, aynı teşkilatında kalmak kaydıy|a boş sözleşmeli personel pozisyonları birim ve unvan

bazlnda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığ|nca değişebilmektedir.

Bakanlık Makamının 20.08.2019 tarihli ve 11385 sayılı Onayı ile Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli

Personelin Yeniden HIzmete Alınması ve Kurum |çi Yer Değiştirme Yönergesine, " Başvurusu kabul edilip

oncok ilon edilen pozisyon soyısının yetersiz olmosı sebebiyle yerleştirme işlemleri yopılomayanlorın oile

birliği mozeretine boğlı değiştirmeleri; boşvuru yopılon ilde bir sonroki kuro dönemine kodor herhongi

bir nedenle boş pozisyon oluşmosı holinde kurosız, boş pozisyon oluşmomosı holinde ise pozisyon ihdos

edilmesine müteokip bir sonroki kura dönemine kador kurosız yopılır" ilave hüküm getirilmiştir. Bu

kapsamda kura başvurusu kabul edilen sözieşmeli personelin kendi teşkilatla.|nda olmak kaydıyla

pozisyon değişikliği veya ihdası yapılarak aile birliği mazeretane bağlı yer değiştirmeleri

yapılabilmektedir.

Döner sermaye teşkilatı adına ihdas edilmiş pozisyonda istihdam edilen personelin, ücretleri genel

bütçeden karşılanan Ve taşra teşkilatl adına ihdas edilmaş pozisyonlara atanmaları ise mümkün

olamamaktadır.

4- 557 saylh Kanuna tabi 4/B sözleşmeli ve 653 sayılı KHK'nın 45/A maddesine göre istihdam edilen

sözleşmeli personellerin aile birliği mazeret kuraları, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere y|lda

iki dönem yapılmaktadır. Kura dönemleri sayısı üçe gıkartılmalıdır.
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EŞ durumu nedeniyle il'ler arası yer değişikliği için boş sözleşmeli personel pozisyonları her yıl ocak
ve temmuz aYlarında Bakanlıkça tespit ve ilan edilmektedir. Bu pozisyonlara yerleştirme işlemleri ise
kura ile yapllmaktadlr.

Bakanlık Makamının 20.08.2019 tarihli ve 11387 sayılı onayı ile 663 sayıh Kanun Hükmünde
Kararnamenin 45lA Maddesine Tabi sözleşmela sağllk Personelin Aile Birliği Mazeretine Bağh Yer
Değiştirmesine ilişkin Usul ve Esaslara, " Boşvurusu kabul edilip oncok ilon edilen pozisyon soyısının
yete6iz olmo\ı sebebiyle yerleştirme işlemleri yopılomoyonlorın oile bkliği mozeretine boğtı
değiştirmeleri; boşvuru yopılon ilde bir sonraki kuro dönemine kodor herhongi bir nedenle boş pozisyon
oluşması halinde kurosız, boş pozisyon oluşmomosı holinde ise pozisyon ihdos edilmesine müteokip bir
sonroki kuro dönemine kadar kurosız yopılıı" ilave hüküm getirilmiştir. Bu kapsamda kura başvurusu
kabul edilen sözleşmeli per5onelin kendi teşkilatlarında olmak kaydıyla pozisyon değişikliği veya ihdası
yapılarak ai|e birliği mazeretine bağh yer değiştirmeleri yapılabilmektedir.

Kura dönemleri sayısının üçe çıkartılmas|na ilişkin talep, hizmet gerekleri dikkate alInarak mevzuat
düzenleme çalışmalarında değerlendirmeye allnabilecektir.

5- 4. Dönem Toplu Siizleşmede icap nöbet ücret|erinin tüm sağlık çahşanlanna ödenmesi için

düzenleme yapılması hususu karara bağlanmıştr. En kısa sürede bu yönde düzen|eme yapılması
sağlanmahdlr. Ayrıca icap nöbet ücretinin ödenmesine izin vermeyen Haıine ve Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.(r.2016 tarihli icap nöbeti konulu yazlslnIn açtlğlmlz
dava, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. idari Dava dairesi E.2OI8/1228,K.21t8ll,57O sayılı kararıyla
ipta|İne karar verilmiştir. Bu kararln sağılk Bakanlığı bünyesinde de uygulanması gerekmektedir.

Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Müdürlüğünün koordinasyonunda ilgili Genel Müdürlükler ile

yürütülen çallşmalar neticesinde; icap nöbetinin uzman dlşında kalan diğer personele de

tutturulabilmesi yönünde; Yatakh Tedavi Kurumları işletme Yönetmeliğinde yeni bir düzenleme için

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile yetkili sendika birlikte çalışma yapacaktlr.

6- Sağlık Bakanlığı ile sendikamız arasında gerçekleşen Ekim 2ou Kurum idari Kurul toPtantlslnda,
görevde yükselme stnau yapılacağ| karara bağlanmasına rağmen sınav 2015 yıhndan beri halen

yapılmamıştır. Sağlık Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını bir an önce

yapllmah, çahşanların mağduriyeti giderilmelidir.

Bakanlığımız personeline yönelik 54 branşta 08.10.2017 tarihlnde unvan değişikliği yazılı sınavı

yapı|mıştır. 15-25 Ocak 2018 tarihleri arasında 1.975 personelin unvan değişikliği sözlü sınavı yapılarak

atama işlemleri sonuçlanmlştlr.

Bakanlığımız merkez Ve taşra teşkilatInda 657 sayIll DeVlet Memurlarl Kanununa tabi olarak değişik

sınıf ve unvanlarda görev yapan personele yönelik olarak unvan değişikliği sınavı yapılacaktır. Görevde

yükselme sınavı ise hizmet gerekleri ve personel planlaması kapsamında ihtiyaç duyulması halinde

hazırlık çalışmalarına başlanılabilecektir.

7_ Nisan 2015 Kurum İdari Kurullarında aynI kurumda çalışan eşlerin nöbetlerinin düzenlenmesinde

eşIere kolaylık sağlanması ve nöbetlerin buna göre koordine edilmesi karar|aştınlmıştır. 594 sayılı

KHK ile kurumlann genel müdürlüğe dönüşmesinden sonra nöbetlere ilişkin bu koordinasyonun tüm

kurumları kapsayacak şekilde revize edilmesi sağlanmalıdır.

25.08.2017 tarihli Ve 30165 saylll Resmi Gazetede yayımlanan 694 saylll Kanun Hükmünde

Kararname ile 663 saylh Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarınln Teşkilat Ve Görevlerİ Hakklnda Kanun
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04.02.2019 tarihli ve 20|9/47 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararın 2 nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde, İıpto ve Diş Hekimıiğinde llzmanlık Eğıtımı Yönetmeııği uydrıncd asistan
kadrolorıno yopüıacğk otdmaldl'hükmü ile (c) bendinde "7/5/7987 tarihlİ ve 3359 soyıl/. sağhk
Hizmetlei Temel Kdnununun ek 7 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyorınco yoprlocdk otamolar ... atamo
soyısı sınırlomalanna tabi değildir." hükmü yer almaktadır.

Bu açıklamalar doğrultusunda; slr.alejik perıonel (uzman tobip, tıpto uzmonlık mevzuotıno göre

uzmon, tobip, diş tobibi ve eczocı) kadrolarına yapılacak açıktan veya naklen atamalar atama izni

alınmaksızın mevzuatta öngörülen iş|emlerin tamamlanmasına müteakip yapılabİİmektedir.

Ancak, stratejik personel harici memur kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan
nakil suretiyle yapllabilecek atamalar ise anılan Kararname gereği, Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarına
verilen açıktan ve naklen atama savısı kadar mümkün olabilmektedir.

Bu itibarla, Bakanlığımıza yeteri kadar aç|ktan Veya naklen atama sayls| Verilmesi halinde anılan

işlem değerlendirmeye allnabilecektir.

9- 4. Dönem toplu sözleşmenln 21 inci maddesinde çevre sağhğ denetimi ve tütün denetimi yaPan
persone|e sağllk Müdürlüğü il birim performans puan ortalamaslnln %5'i oranlnda ek puan veriİeceği

hüküm altına alınmıştır. Düzenleme 3. Dönem toplu sözleşme ile gelmiş bulunmaktadır. Sağlık

Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun (mülga) yayınlamış olduiu O2lOZl2O15 tarihli ve

887or72olot:o,o7.02 sayıİ 3. Dönem Top|u Siizleşmenin Ek Ödemeye ilişkin Hususları başlıklı
genelgesinin 11 inci maddesinde toplu sözleşme hükmünün nasıl uygulanacağı belirtilmiştir.
Genelgeye göre; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlan Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dai.

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1inci fıkrasının (o) bendi birlikte değer|endirildiğinde; Halk Sağlığı

Müdür|üğü ve bağlı birimlerinde çalışan perconelden çevre sağlığı denetimi, tütün denetimi ve

piyasa gözetimi denetimi yapanlara aşağıda yer alan tabloda belirtilen oranlarda ek puan

verilecektir. Siiı konusu denetim görevlerinden herhangi iki görevin aynı perconel tarafından yerine
getiri|mesi halinde yükek olan puan uygulanacaktır.
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Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı
yenİden düzen|enmiştir.

Bu çerçevede, taşra teşkİlatl genelindeki hizmetlerin bütünlüğünün Ve uyumunun sağlanması

amacıyla çalışan eşlerin nöbetlerine yönelik kurumları kapsayacak şekilde Kamu Hastaneleri Genel

Müdürlüğü, Sağlık Hizmet|eri Genel Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından

düzenleme içİn ortak bir çallşma başlatllarak il sağhk Müdürlüklerine bilgilendirme yapılacaktlr.

8- Sağlık Bakanlığı 2015 ylından beri kurumlar arası nakil kurası ilan etmemektedir. Diğer kamu

kurumlanndan Sağlık 8akanlığı'na geçmek isteyen ve birçok çaişan bulunmakiadır. İlgiti kuralar, bu
yıl içerisinde ilan edilmelidir.

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereği,

memur kadroIarına açlktan Veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapı|abilecek yIlhk atama

sayısı i|e uygulamaya ilişkin hususlar, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenmektedir.
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ÇeVre
Sağlığı

Denetimi

Tütün
Denetimi

Piyasa
Gözetimi Ve

Denetimi
PGD+Çs PGD+TD Çs+TD

Sağlık Müdürlüğü 5 5 10 10 10 5

Diğer Bağıl Birimler 5 5 5

ilçe toplum sağlığ| merkezlerİnde tütün denetimİ 8örevinde bulunan çevre sağllğl teknisyeni üyemiz

aynı zamanda piyasa gözetimive denetimi görevinde de bulunmaktadIr. Ancak uygu|amada ek puan

%5 olarak uygulanmaktadır. idaresi ile yaptığı görüşmede ilgili tabloda, birlikte yapılan
görevlendirmelerde ilçe toplum sağlığı merkezi çalışanları için hangi puanın uygulanacağı net olarak
belirtilmemesi gerekçe sunulmuştur. İlçelerde çalışan çevre sağlığı teknisyenlerine piyasa gözetimi

ve denetimlgörevi verilmesi halinde i| birim performans puan ortalamasının % 10 verilmelidir.

25.oa.2o77 tarihli Ve 30165 say|h Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Geneline Ve

Hizmet Kollarına Yönelik Malive Sosyal Haklara ilişkin 2018 Ve 2019 Yıllarlnı Kapsayan 4. Dönem Toplu

Sözleşmenin Üçüncü Kısım "Soğlık ve Sosyol Hizmet Koluno ilişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Çevre

sağlığı denetimive tütün denetimi yapan personele ek puan" başhklı 21 inci maddesinde "Çevre sağhğı

denetimi ve tütün denetimi yopon personele Holk Soğlığı Müclürlüğü il birim performons puon

ortolomosının %5'i oronındo ek puon veriliı" hükmune yer verilmiştir.

I2.o2.2oI8 tarihli ve 377o678L-869-927 saYfi, "4. Dönem Toplu Sözleşmede iı sagııı<

Müdürlüklerinin Ek Ödemesİne ilİşkİn Hususlar" konulu GenelYazımızda mezkür hükmün uygulamasına

ilişkin olarak "il sağllk Müdürlüğü ve birimlerinde çalışan personelden çevre sağlığı denetimi velveya

tütün denetimi yapan personele il saglık vi;dürıüğü il birim performans puan ortalamasının %5'i

oranında ek puan verilecektİr. Ancak söz konusu personel Yönetmelik kapsamında piyasa 8özetimi Ve

denetimi için öngörülen %10 ek puandan da yararlanan personel ise, çevre sağ|lğ| denetimi, tütün

denetimi Ve piyasa gözetimi Ve denetimi yapan personele verilecek ek puan %10 olarak

uygulanacaktlr." açıklamasına yer verilmiştir.

Dİğer taraftan, il saglık ırııjdürltıkleri ve bağlı bİrimİerinde görev yapan personele, 209 sayılı

Kanunun 5 inci maddesine binaen 28.11.2014 tarihliVe 29189 say|h ResmiGazetede yaylmlanan "Sağlık

Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirlenen usul ve

esaslar uyarınca ek ödeme yapılmaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (m) bendinin birinci fıkrasında "Muoyene ve kobul

komisyonu üyeleri için il soğıık Müdürıüğü il birim performons puon ortolomosının % 5'i, ihole-sotın

olmo komisyonu üyeleri, o dönem eğitim fooliyetlerinde görevli eğiticilere, piydso gözetımı ve denetimi
yapn perconele.il birim performons ve kalite koordinotörlüğünde görevli personele, orgon nokli ulusal

koordinosyon merkezinde çotışon personel ile Bakonhkça öngörüten çolışmonın roporlonmosı ve İl

soğlık Müdürlüğünce onoylonmosı kaydıylo bölge koordinotörü ve yordımcılarıno il sağhk Müdajrlüğij il
birim performons puon ortolomosının %7üu, il merkezinde bulunon (merkez ilçeler dahil ) İl Soğhk

Müdürlüğüne boğh birimlerde görev yopon personele iı soğıık Müdürıüğü il birim performons puon

ortolomosınıD % 70'u, merkez ilçeler hariç olmok üzere ilçelerde bulunon birimlerde görev yopon

personele iı sağıık Müdürıüğü il birim performons puon ortolomosının % 75'i oronı ağsoğ1 2 lık
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hizmetlerinde çohşan personele il soğhk Müdürıüğü il birim performons puon ortolomosının % 40'ı

oronındo ve i-7, i-2, i-3 ve i-a grubu olan i erin il soğlık Müdürlerine iı soğıık Müdürıijğü il birim

performons puan ortolomosının % 35'i, i-5 grubu olon illerin il sağlık Müdürlerine il soğhk Müdürlijğü il
birim performons puon ortolamosının % 25'i, i-6 grubu olon illerin iı soqıık uadarıerine iü soğhk

Müdürlüğü il birim performons puon ortolomo'ının % 20'si, ve i-7 grubu olan i erin il soğhk Müdürlerine
iı soğıık Müdürıüğü il birim performons puon ortolomosının % 15'i oronındo ek puon verilir. Ancok, o

dönem yukorıdo soyılanlordan birden fazlosındo görev yopon personele sodece bir kez ve fozlo olon ek
puon verilir." hikmü yer almaktadır.

Mezkur hükümde il merkezinde bulunan (merkez ilçeler dahil) il Sağlık Müdüdüğüne bağlı

birimlerde görev yapan personele iı sagııı< vuaı.irıı.igü il birim performans puan ortalamasln ın yo Lo'u,
merkez ilçeler hariç olmak üzere ilçelerde bulunan birimlerde görev yapan personele il Sağlık

Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 15'i oranında, ve o dönem piyasa gözetimi Ve

denetimi yapan personele ise il sağllk Müdürlüğü il birim performans puan ortalamasının % 1O'u

oranlnda ek puan belirlenmiştir. Ancak mezkür hüküm kapsamında birden fazla ek puan Verilmesi

mümkün bulunmadığından il merkezinde ya da ilçelerde bulunan birimlerde çalışan personel aynt

zamanda o dönem piyasa gözetimive denetimi kapsamında görev almış o|sa dahi sadece ek puanlardan

birinden ve fazla olan ek puandan yararlanır. Bu İtibarla, mezkür hüküm kapsamında il merkezinde

bulunan birimlerde görev yapan personele sadece %10 oranında ve merkez ilçeler hariç olmak üzere

ilçelerde görev yapan personele de %15 oranlnda ek puan verilmesa gerekmektedir.

Diğer taraftan, il Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerde çahşan ve o dönemde çevre sağlığı denetimi

Ve/Veya tütün denetimiyapan personele,4. Dönem Toplu Sözleşmenin mezkür hükmü kapsamında, il

Sağlık Müdüdüğü il birim performans puan ortalamasınIn % 5'ioranInda ek puan verilmektedir. Ancak,

mezkür hüküm kapsamında, il sa5lık vüdtırlüğü il birim performans puan ortalamaslnın % 10'u

oranında ek puan verilmesi mümkün bulunmamaktadlr.

10- 657 sayılı Kanuna tabi 4/B sözleşmeli personeller ile 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesİne göre

istihdam ediien sözleşme|i personele, il içinde yer değişikliği yapabilecek düzenlemeler yapılmalıdır.

Özellikle eşleri faklı ilçelerde çalışanların yer değişikliği ile 45/A maddesine göre istihdam edilenlerin
il içi becayiş hakkl verilmelidir.

557 sayılı Devlet Memurlarl Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli
personelin; 05.05.1978 tarihlive 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli

Personel Çallştlrllmasına ilişkin Esasların ek 3 üncü maddesinde belirtilen karşılıklı yer değişikliği, eş

durumu, eşinin vefat etmes|, can güvenIiğive sağlık mazereti durumlarında kendi teşkilatiarında olmak

kaydıyla nakil mümkün olup, diğer neden|erle nakİl mümkün değildir.

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesinde, "Bu modde uyorınco otonğn

sözleşmeli soğlık personeli üç yıl süreyle boşko bh yere dtanomoz." hükmü bulunmakta olup bu madde

hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personele sadece aile birliği mazereti olmasl nedeniyle

yer değişikliği imkanl tanlnmlştlr.

Sözleşmeli personelin il içi yer değişikliği işlemleri ise sözleşmeli persone| çalıştırılmasına ilişkin

hizmet sözleşmesinde belirtilmiştir. Anllan hi2met sözleşmelerinde; hizmet biriminin nitelik

değiştirmesi, başka bir hizmet birimiyle birleştirilmesi, kapatllmasl Veya çallştlğl hizmet biriminde

sözleşmeli personel ihtiyacln|n ortadan kalkmas| gİbi haklİ Ve zorunlu hallerde, vizeli boş pozisyonu

bulunması kaydıyla, aynı il içinde ihtiyacı bulunan başka bİr hizmet biriminde yeni sözleşme yapılarak

p caFhizmet
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biriminin vizeli boş pozisyonunun olmasl, çal,ştlğl birim amirinin gerekçeli teklifa, çallşacağl birim
amirinan uygun görüşü, taşra il teşkilatınln teklifi ve Bakanlığın izni gerekmektedir.

11- Özellikle son yıllarda, sabit üstü alınan döner sermaye ek iidemeleri düşmüştür. Kurumların
döner sermaye komisyonları dağıtılabilir döner sermaye konusunda çoğu zaman kesintiye
gitmektedir. Bu da motivasyon kaynağı olan döner sermayeyi, sorun kaynağı haline getirmiştir.
Sağlık Bakanı Fahreüin Koca'nın 14 Mart Tlp Bayram| vesilesiyle yaptığı konuşmada performansa
dayalı ek ödemenin amacından uzak|aştlğl be|İrtilmiştir. Acilen tüm çahşanlarln emeğinin karşılığını
alacak hakkaniyetli bİr ek ödeme sistemi düzenlenmelidir.

Dağltllacak döner sermaye tutarlnln belirlenmesinde sağhk tesislerimizde h6lihazırda kuruImuş

olan döner sermaye komisyonları tarafından,209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan hükümler
ve yine Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 8 inci

maddesinde yer a|an yasal sınırlar aşılmadan karar allnmaktad|r. Döner sermaye Komisyonu sağllk

tesisinan gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu Ve ihtiyaçlarlnl dikkate alarak kararlar
almaktadır. ilgili hususta yönetmelik çalışması Bakanlığlmız taraf|ndan başlatllmlş olup süreç Hazine Ve

Maliye Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Ve yetkili sendika ile birlikte yürütülmektedir.

12- Sağlık çalışanlarına saldırılar son yıllarda giderek artmıştır. Bu durum hastalar, hasta yakınları ve

çalışanlar arasındaki ilişkiyi bozmakta ve sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu azalmakta,

çallşanlartn hastalara sunduğu hiımet kalitesi düşmekte, çalışan|arda psikolojik sorunlar ortaya

çıkabilmekte ve hatta sağlık çalışanlarının iş bırakmasına neden olabilmektedir. Yeni yapılan

düzenlemeler çahşanları olumlu yönde etkilese de sağlıkta şiddetin önlenmesi için daha caydlrıcı
düzenlemeler yapılmahdIr.

Sağlık çalışanına yönelik şiddet olayı durumunda, sağ||k çahşanlarIna gerekli desteğin verilmesini

sağlamak üzere, Bakanlığım%ca 2oI2 yılından itibaren beyaz kod uygulamasına geçilmiş olup sağllk

çahşanlarının, sağhk hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı şiddete uğramalarl

durumunda, ilgili mevzuatı yanında, gerekliadli işlemlerinin de yapılmasını sağlamak üzere çalışanların
müracaat edebilecekleri Alo 773 (773 Beyaz Kod Çoğn Merkezi| telefon hattl ile

beyozkod.saglikgoy.tı adresli genel ağ kurulmuştur. Ayrıca personelin, kurumlarımızda bulunan

çalışan haklarıve güveniiği birimlerine/beyaz koddan sorumlu çahşanlara doğrudan ulaşarak da süreci

baş|atabilecekleri bir yapı geliştirilmiştir.

Sağlık çalışanına yönelik şiddet olayl durumunda, sağllk çallşanlnln aşlemlerinin emniyet

birimlerine gitmeden gerçekleştirilmesiVe sağlık hizmetinden faydalanan Vatandaşların mağduriyetine

sebep olunmaması için 27.03.2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanunla, "Polis Vazife ve Salahiyetleri

Kanunu"nun 15 inci maddesane 'Polis; müşteki, moğdur veya tonık i|adelerini, tdıepleri haıinde

lkomet ettlkleri yedefde veyo işyerlerinde de alabilir," hükmü ile 15.11.2018 tarihli ve 7151 sayılı

Sağlıkla ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değİşiklik Yapllmaslna Dair Kanunun 21

nci maddesi hükümleri gereğince,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 12 nci maddesine

'Sağhk kurum ve kuruluşlarında Eörev yapon perconele kaşı görevleri sebebiyıe kasten işlenen

suçlordan şüpheli olanlor, kolluk görevlilerince yakolanır ve gerekli işlemlei yapılamk Cumhuriya
başsovcıhğına sevk edİlir. Cumhurİyet savcıs, odıi işlemıeri tekemmüI eftirir. Bu suçlann

soruşİurmosl/nda, kolluk tarafından müşteki, moğdur veya tanık oıan soğhk prsonelinin ifadeleri
işyerlerinde ohnır. Bu fikra hüknıü, özel sağhk kurum ve kuruluşlannda görcv yapan personele korşı

görevled sebebiyle kosi.en işlenen suçlor hokkındo do uygulonıro hükmü getirilmiş olup sağlık
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çahşanlann gerekse halkın bilgi
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çalışanlarının ifadelerinin iş yerlerinde alınması ve adli süreci kapsayan mevzuat yürürlüğe
konulmuştur.

Sağhk hizmeti sunumu sırasında veya bu görev|erinden dolayı çalışana karşı suç iş|enmesi

durumunda, 'Sağhk Bakonhğı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyte Yop,locak Hukuki Yardımın
Usul ve Esoslorı Hakkındo YönetmelİK' ile çalışanın veya kanuni mirasçılarının talebi üzerine, sağllk
Bakanlığı avukatlarınca hukuki yardım verilmesitemin edilmiş olup beyaz kod kapsamındaki başvurular
hakkında hukuki süreçler bu çerçevede başlatılmakta ve Bakanlığımız avukat|arınca gerekli takipleri
yapılmaktadır.

Bunların yanı sıra, 25.01.2013 tarihli ve 28539 saylh Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği

Uygulama Yönetmeliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında adli veya mülki idare
makamlarınca verilen bir belgeyle belgelendirilmesi h6linde, çalışana şiddet uygulayan kişinin aile
hekiminin değiştirilebiıeceği hükme bağlanmıştır.

2OI2/23 sayfi " Hukuki Yard,m ve Beyaz Kod llygulamo§l' konulu Genelge ile de sağlık çalışanının

şiddete uğraması durumunda, acil Verilmesi gereken sağhk hizmetleri hariç olmak kaydıyla, sağlık

çalışanına hizmetten çekilme hakkı getirilmiştir. Söz edilen Genelge ile sağhk teşkilatının yapması

gereken diğer ilgili konular da belirlenmiştir.

Bunların yanı sıra, beyaz kod vakalarında hassasiyet gösterilerek yukarıda bahsedilen mevzuat

hükümlerinin eksiksiz uygulanmasını teman etmek maksadıyla İçişleri Bakanlığı tarafından da iki ayrı
genelge yay|mlanmlştIr.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında şiddetin önlenmesine yönelik olarak Bakanlığımız Halk Sağlığı

Genel Müdürlüğünce yürütülen faaliyetler;

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında beyaz kod kapsamındaki şaddetin önlenmesi konusundaki

çalışmaları faal bir şekilde yürütmek maksadlyla, bütün illerde "birinci basamak çalışan hakları birimi"

oluşturulmuştur. Aynı işlerin ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezi nezdinde yapılmasını

sağlamak ve bu konuda gerek|i eş güdümü gerçekleştirmek üzere benzer birimlerin (veya sorumlu

kişiler belirlenmiştir} belirtilen kuruluşlarda da teşekkül ettirilmesi temin edilmİştir.

Söz konusu birimler vasıtasıyla, Bakanlığımızca yayımlanan 2OL2/23 say "Çahşan Qüvenliğinin

Soğlonmasl' konulu Genelge'nin 4 üncü maddesinde belirtilen ve istatistik değerlendirmelerden de

birinci basamakta şiddet sebebi olarak önemli bir prob|em olduğu kanaatine varılan olumsuzlukların
giderilmesi için iletişim becerileri, problem çözme teknikleri, stres yönetimi ve öfke kontrolü, öfkeli

hastalarla ve hasta yakınlarıyla iletişim, taklm olma, zaman yönetimi ile beyaz kod mevzuatl Ve bu

mevzuatla sağlanan imk6nların neler olduğu gibi konularda, birinci basamak sağlık çalışanlarlna yönelik

eğitimler verilmektedir.

Buna ilaveten, sağllk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde illerde birinci basamak sağlık

kuruluşlarında şiddetin önlenmesi faaliyetlerinde bulunan çalışanlara matuf olarak uzaktan eğitim

planlanmış olup hazırlanan eğitim modüllerinin tekemmül ettirilmesi çalışmaları tamamlanmak

üzeredir. 5öz konusu eğitimin zamanla bütün birinci basamak çalışanlarını kapsayacak şekilde
yay8|nlaşt|rlımasl da planlar arasında bulunmaktadır.

Beyaz kod sisteminin birinci basamak klsmlna ait istatistiki değerlendirmeler sonucunda elde

edilen veriler bilgiye dönüştürü|erek sahaya yansıtılmaktadlr. Bu meyanda, 2012/23 sayılı Genelge'nin

4 üncü Ve 5 inci maddelerande de belirtildiği üzere, gerek birinci basamak sağlık kuruluşlarında

Ve
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bakımından afiş ve broşürler hazırlanmış ve 81 il valiliğine dağıtımları sağlanmıştır. Ayrıca,
Bakanlığımızca konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendirici görüntülü eğitim malzemeleri hazırlanmakta ve
yayımlanmaktadır.

Bakanlığımız kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından, çaltşan haklarl ve 8üvenliği
uygulamaları kapsamında rehber hazırlanmlş olup sağhk tesisıerine uygulama talimatl Verilmiştir.
Rehberle birlikte;

Çalışan hakları ve güvenliği birimlerinin görev tanım|arı revize edilerek 33 konu başlığında
talImatlar düzenIenmiştir.

Daha önce çalışan hakları ve güvenliği konusunda be|irlenen uyum programı, motivasyonun
art|r|lmaslna yönelik uygulamalar ve birimlerin kurulması prosedürleri tek bir kaynakta
toplanmlştlr.

Çalışan hakları ve güvenliği alanını ilgilendiren ve Bakanlığımızca yayın|anan tüm mevzuat tek bir
kaynakta toplanmlştlr.

Beyaz Kod web uygulamasında bulunan olay Tutanağl, Beyaz Kod Ön Bilgilendirme Formu,

Hukuki Yardım Talep Formu, İhbar Formu, Kişisel Veri Paylaşım Bilgilendirme Formu, Tebligatın
Vekile Yapılması ile il8ili Ek'ler güncellenmiştir.

Çalışan hakları ve güvenliği birimleritarafından ilgili personele uygulanması ön görulen "Çolışon
Hoklorı ve Güvenliği Birimi Psikososyol Destek Tolep Formı.," oluşturulmuştur.

Çalışan hakları Ve güvenliği birimlerinin hastane yönetimine aylık raporlamaıarda kullanmak

üzere "Çahşan Hakları ve Güvenliği BirimiTalep ve Öneri Formu" oluşturulmuştur.

Adli süreçle i|gili şiddete maruz kalan personel ile ÇHGB çalışanı taraflndan karşılıklı imza altına

ahnacak'Tebliğ Tebellüğ Belgesi" düzenlenmiştir.

Çalışan haklan Ve güVenliği alanlnl ilgİlendiren "Verimlilik" Ve "sağhkta Kalite standartlarl"
kriterleri konusunda ilgil| birim çalışanı personelimize talimatlar verilerek yönlendirmelerde

bulunulmuştur.

Beyaz Kod analizlerinin Verimlilik Modülünde (web uygulomosı,| yer aldığına dair
bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

a

a

Ayrıca, hasta çahşan haklarıve güvenliği kapsamInda iletişim eğitim modülü hazırlanmıştır. Modül
ile birlikte başta hasta şikiyetlerive beyaz kod olaylarl olmak üzere yaşanan olumsuzlukların sebepleri

arasında önemli bir yer tutan yanlış iletişim ve bilgi eksikliği konularında hasta ve sağhk çalışanlarımızı
bilgilendirerek meydana gelme5i muhtemel şiddet oİaylarını en aza indirmeyi, hastane hizmetlerinden

faydalanma, hak sorumluluk ve başvuru süreçlerinin etkin kullanımının sağlanmas| ile de hizmetin

kalitesinin ve kurumsal verimliliğİn artırllmasl amaçlanmlştIr. Eğatim modülü uygulama sürecine ilişkin

işlemler İse devam etmektedir.
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EKiM 2019 KURuM iDARi KuRULU ToPtANTlsl GÜNDEM KoNutARl

L- 22.07.2Ot9 ta.ihinde ilan edilen 553 saph KHK'nın 45/A maddesine Siizleşmeli sağhk perconelinin

Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurasında söıleşmeli personelin eşinden halen görev yaptığı ve
Sağlık Bakanlığı personelinin görev yaptığı her iki il'e ait dolu/boş kadro ve pozisyon sayısını gösteren
Ek4 formunu kurumundan temin etmesi istenmiştir. Anca( birçok kurum tarafından bu formun
doldurulmasl talebi kabul edilmediğinden sıkıntılar yaşanmıştır. Önümüzdeki dönemlerde yapılacak
eş durumu kuralarında Ek4 formu ile yapılan dolu/boş poıisyon sayısı gibi verilerin kişilerden talep
edilmemesi hususu yeniden değerlendirilmelidir.

553 sayılı sağhk A|anlnda Bazı Düzenlemeler Hakklnda Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A
maddesinin üçüncü fıkrasında "... sözleşmeli soğlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yopmosı ve

vizeli pozisyon bulunması durumundo; eşlerin her ikisinin de Bokonlık ve boğh kuruluşlarındo sözleşmeli
veyo eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bokonhk ve boğh kuruluşlorında veyo diğer bir komu kurum
veyo kuruluşundo kodrolu stotüde istihdom ediliyor olmosı halinde hİzmet ihtiyocının daha fozla
olduğu yere otomolorı yopıIobilir." hükümlerine yer verilmiştir. Bu çerçevede yürürlüğe konulan 663

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A Maddesine Tabİ Sözleşmeli sağhk Personelinin Aile Birliği

Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmesine ilişkin Usul Ve Esaslarln 4 üncü maddesinin altlncı flkraslnda da

"Bu moddenin beşinci fıkrosındo belirtilenler hariç olmok üzere eşleri, diğer kamu kurum ve

kuruluşlorındo kadrolu personel olonlorın oile birliği mozereti, kurumların ihtiacı esos olınorok

soğlonır. Kurumlorın ihtiyocı, ilEili kurumlann dolu/boş kadro ve pozisyon soy,lon esos ahnoruk tespit

edil,,,." hükümlerine yer verilerek bu kapsamdaki başvurular değerlendirilirken kurumların personel

ihtiyac|nIn ne şekilde tespit edileceği açıkça ifade edilmiştir.

Bahse konu form, anılan mevzuat hükmüne uygun işlem tesis edilmesi amacıyla talep

edilmektedir. sö2 konusu formun doldurulmasl talebini kabul etmeyen İlgili kamu kurum ve

kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin sunumunda aksama yaşanmaması ve personel memnunayetinin

sağlanması için konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

Anılan formun, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca tanzim edalmesine yönelik olarak gerekli

kolaylığın Ve hassasiyetin gösterilmesi hususunda Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü taraflndan

genel yaz| yazllacaktlr.

2_ Devlet hizmetı yükümıülüğü bulunmayan uzman hekimlerin de 4924 sayl|| Kanuna göre sözleşme

imzalayabilmesi sağlanmahdır.

4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile

Bazl Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inca

maddesinin ikinci fıkrasında "... sözleşmeli personel istihdom edilecek hizmet birimleri yıldo bir kez

Cumhurboşkonı kororı ile tespit edilir. Doğıtımı yopılocok pozisyon soyısı 22000'i geçemez." hükmü ile

3 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Bokonlık, bu Konunun 7 inci moddesi gereğince hozırlonon

cumhurbaşkanı kororındo belirtilen hizmet birimlerinde ve ekli (7) sayılı cetvelde gösterilen pozisyon

unvanlorıylo sınırh oImok koydıyla, 657 soyılı Devlet Memurları Konunu ile diğer konunların sözleşmeli

personel çohştırılmosı hokkındoki hükümlerine boğlı olmoksızın, Maliye Bokonlığı torofındon vize

edilmiş pozisyonlordo Bokan onoyı ile sözleşmeli personel istihdom edebilir." hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, anılan Kanununun 1inci maddesine uygun olarak 2019

hizmet birimlerİ (ocil soğlık hizmetleri, holk soğlığı loborotuvorı,

müdürlüğü/toplum soğlığı merkezi ve yotokh tedavil ve 16.0o0 pozisyon say

tarihli ve 2019/45 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uygun görülerek 05/02/2

yılında uygulanmak üzere

soğlık evi, ilçe soğlık

ısı planlaması 04/0212019

0 306 7 sayılı
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Resmi Gazetede yaylmlanmlştlr. 4924 saylll Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında birim bazlı vizele1
Hazine Ve Maliye Bakanhğlnln 14 Mart 2019 tarihli Ve 1125 sayll| yazısı ile uygun görülmüş ve ''4924
Sözleşmeli Personel" konulu Genelge eki olarak 22 Mart 2019 tarihli ve 29? sayılı yazımız ile i| sağlık
müdürlüklerine bildirilmiştir.

Bu itibarla, sözleşmeli poz|syonlara yerleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar anılan Genelge
ile belır|enmiş olup, hem Devlet hizmeti yükümlüsü olan hem de Devlet hizmeti yükümlülüğü
bulunmayan tabip ve uzman tabiplerin boş sözleşmeli pozisyonunun bulunması kaydıyla geçiş
işlemleri yapılabilmektedir.

Nitekim, 18.10.2019 tarihi itibariyle 4924 say|lı Kanun kapsamında, Devlet hizmeti yüküm|üsü

olarak 2.571 tabip Ve 2.185 uzman tabip i|e Devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan 2.948 tabip ve
3.883 uzman tabip sözleşmeli personel statüsünde görev yapmaktadır.

3- Aynı birimde ayn| unvanda görev yapmalarına ve kendi rızası da olmamasına rağmen bazı sağlık

çalışnlarının ayhk nöbet say|ları birbirinden cıddi orandan farklıdır. Sağlık tesislerinde çallşanlarln
nöbetlerinin dengeli olarak dağıtılması sağlanmalıdır.

73/O7/t983 tarihli ve 17927 say Resmi Gazetede yay|mlanan Yataklı Tedavi Kurumları işletme
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde, " Hostone boştobipleri, soğhk hizmetlerinin sürekliliği ve kesintiye
uğromomosı omocıylo personel soyısını do dikkote alorok vardiyo ve nöbet gibi hizmetlerde forklı
çolışmo sootleri belkleyebilir." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, sağhk tesislerinde çalışan sağlık personeli nöbetlerinin dengeli dağ|tılması hususunda,

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü taraflndan Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerine gerekli talimat
verilecektir.

4- Acil servis, ameliyathane ve yoğun bakım gibi servisierde çalışanların daha nitelikli sağlık hizmeti

sunabilmesi için sertifika programl ilan edilmekte ve eğitim verilmektedir. Bu gibi birimlerde sağlık

hizmeti sunumunda çalışanların, ebe, hemşire, sağllk memuru gibi unvan ayrlml gözetilmeden

5ertifi ka programlarına katılması sağlanmal|dtr.

o4/o2/2ol4 tarihli Ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren sağllk Bakanlığı

sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında ilgili alanlarda standartlarl belirlenen sertifikah eğitim
programlarının katılımcılar kısmında şartları karşılayan personel unvan ayrımı gözetmeksizin eğitim
programlarına başVurabilmektedir.

Diğer taraftan anılan Yönetmeliğin 5. maddesinin (b} bendinde, 'Genel Müdürlük boşvurulorı

değerlendirmek üzere her bir olonda, Genel Müdürlüğün eğitim ve sertifikosyon hizmetlerinden sorumlu

genel müdür yordımcısı yo do doire boşkonı boşkanlığındo; sertifikolı eğitimin ilgili olduğu Bokonhk

biriminin ilgili genel müdür yordımcısı/boşkon yordımcısı veyo doire boşkonı ve o olondo deneyimli

kişilerden üye soyısı ve görev süresi belirlenmiş bilimsel komisyon kurar." hükmi ile (ç) bendinde,

"Komisyon; uygun görülen olondo sertilikolı eğitimin sijresini, müfredatı, eğitim verilecek merkezin

niteliklerini, progrom sorumlusunu, eğitici ve progromo kotılocok kotılımcının niteliklerini, eğitim

moteryollerini, eğitimin sonundo uygulonacak sınovın usul ve esoslarını, sertifikonın geçerlilik süresi ve

sertifikonın yenilenmesi ile eğitim progromının denetim usulve esoslorıno ilişkin stondortlon belirler."

hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu sertifikah eğitim programlarlnln katlllmcı nitelikler

doğrultusunda alanında uzman kişilerden oluşan bilimseI komisyonlar t
Bakanlığımız bünyesinde eğitimin konusuna yönelik görev ve yetki a

i yukarıda belirtilen hükümler

araflndan belirlenmektir. Ayrıca

lanına sahip e melik gereği
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"ilgili birim" olarak tanımlanan Daire Başkanhkları sertifikalı eğitim programlarının iş ve işlemlerini
sürdürmektedir. Sertifika|ı eğitim programlarının ilgili bir!mleri eğitim standartlarında değişime ihtiyaç
duymaları durumunda resmi yazı ile Sağlık Hizmetİeri Genel Müdürlüğüne başvurmaları ile bilimsel
komisyonlar taraflndan talepleri değerlendirilecektİr.

5283 saylll Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Yönetmeliği, 1219 sayılı Tababet Ve şuabatı sanatlannln
Tanı icrasına Dair Kanun, sağllk Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmet|erinde Çalışan Diğer Meslek
Mensuplarının iş ve Görev Tanımlanna Dair Yönetmelik hükümleriyİe hemşirelerin, ebelerin ve diğer
sağlık personelinin iş ve görev tanImlan belirlenmiştir.

Yukarıda ifade edi|en mevzuatlar kapsamında ebelik ve hemşirelik; meslek, iş ve görev tanımları
ile çalışma alanları bakımından birbirinden farklı meslek mensuplarıdır. Hemşirelik Yönetmeliği ile
belirlenen birimlerde ise hemşireler |le ebelik eğitimi mezunlarından sadece hemşire yetki belgesine
sahip ebeler görev alabilirler. Bakanhğımızca sertifika programlarının planlanması, her sağlık meslek
mensubunun eğitim aldığı kendi alanında gelişmesi ve görev yapmas|na yönelik gerçekleştirilmektedir.

Dolayısıyla, HemşireIik Yönetmeliği kapsamında belirlenen ve özellik arz eden alanlarda
düzenlenecek sertifikalı eğitim programlarına unvan ayrımı gözetilmeden katılım sağlanması uygun
olarak değerlendirilmemektedir.

Bu konudaki iş ve işlemler hakkında; hizmet gerekleri, çalışanın ve kamunun yararı göz önüne
alınacak şekilde mevzuat düzenleme çahşmalarlnda değerlendirmeye aılnabilecektir.

5- Türkiye Namu Hastaneleri Kurumu'nun 23.ü.2or4 tarih ve 859 saYfi "Nöbet Ücretleri" konulu
genel yazısının özellik az eden birimlere hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde

çalışanların %50 artnmll nöbet ücreti alamayacağına daiİ klsml Danlştay 12. Dairesinin 18.04.2019

tarih ve E. 201,314576 - K. 201911960 sayılı karan ile ipta| edilmiştir. Bu karar gereği yerine
getirilerek, konuyla ilgili taşra teşkilatı bi|gilendİrilmelidir.

Bahse konu kararın uygulanmaslna yönelik olarak strateji Geliştirme Başkanlığı taraflndan

31.10.2019 tarİhıive E.2081 saylh genelyazl ile taşra teşkİlatlna bilgilendirme yapılmıştır.

5- Sağlık hizmetlerinin sunumunda çalışan sağhk çalışnlarına muayene önceliği verilmelidir. Bu

şekilde servislerdeki sağılk hizmetlerinin aksaması da önlenmiş olacaktlr.

Sağlık kurum ve kuruluşlannda özellikle poliklinik hizmetlerinde hasta mağduriyetlerinin

önlenmesi, hasta haklarl mevzuatl başta olmak üzere mevzuatlm|zda toplumda öncelikli olarak

korunması ve özel tedbir alınması öngörülen vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden de öncelikli olarak

yararlandırılmaları konusunda Bakanlığımızca muhtelif zamanlarda yayımlanan genelgelerle

düzen|emeler yapılmıştır.

12 Eylül 2010 tarihinde "Halk Oylaması"na sunularak kabul edilen 5982 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti

Anayasas|nln Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümleriyle Anayasamlzln 10

uncu maddesine eklenen fıkralarda yer alan; "Kodınlor ve erkekler eşit hoklara sohiptir, Devlet, bu

eşitliğin yoşamo geçmesini soğlomoklo yükümlüdür. Bu maksotlo olınocok tedbirler eşitlik ilkesine oykırı

olorok yorumlonomoz." hikmİ ile "Çocuklor, yoşhlor, özürlüler, horp ve vozife şehitlerinin dul ve

yetimleri ile molül ve gaziler için ahnocok tedbhler eşitlik ilkesine oykırı soyılmoz." hükmü özellikle

dikkate alınarak, genel hizmetin aksamaslna meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde

öncelik sırası alacakgruplar 2OLO|73-80 sayılı "Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Gene|gesa" ile aşağıdaki

şekilde yeniden belirlenmiştir.

5,4ş « @ L2

\^



"A) Acil vokolor (Ani gelişen hostohh koza, yorolonmo ve benzeri durumlar ite iveditikte tıbbi
müdohole yopılmosı gerektiğine hekim torofındon koror verilen vokalor),

B) Özürlijler (Değişik 2070/80 sayılı Genelge),

C) Homileler,

D) 65 yoş üstü yoşhlor,

E) Yedi yoşındon küçük çocuklor,

F) Harp ve vozife şehitlerinin dul ve yetimleri ile molülve goziler,

Ayrıco, kolluk kuwetlerince sevk edilecek odli vokolordo; sovcılık veyo kolluk kuwetince önceden
soğhk kurum/kuruluşuno bildirim yapılmah ve randevu alınmolı, bu suretle sağhk kurum/ kuruluşunda
sağhk hizmeti oksotılmodon ve diğer hostalor moğdur edilmeden gerekli işIemlerin yoplmosı
soğlonmıştır."

659 sayılı olağanüstü Hal Kapsamlnda Bazı Tedbirler Alınması ve Milli savunma Üniversitesi
Kurulması ile Bazl Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 106 ncl

maddesi ile Gülhane Askeri Tlp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri ve Türk Silahlı Kuwetleri
Rehabilitasyon ve Bakım Merkezleri ile asker hastaneleri, dispanser Ve benzeri sağlık hizmet birimleri
ile Jandarma Genel Komutanlığı'na ait sağlık kuruluşları Bakanlığımıza devredildiğind en, şehit yokınlorı

ve gozilere soğhk hizmeti sunumundo iincelik tanınacoğı ve oskeri personel ile bokmoklo yükümlü

olduğu kişilere devredilen soğlık kuruluşlorındo öncelikli hizmet verileceği Bakanlığımızca yayımlanan

2oL6/22 sayılı ve 2017/10 sayılı Genelgeler ile de hüküm alt|na ahnmlştlr.

Bu hususta; öncelik sırasına yöne|ik iş ve işlemler anılan hükümler doğrultusunda yürütü|mekte

olup, yukarıda belirtilenler dlşlnda herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş personeline polaklinik

hizmetlerinde öncelik sağlanamayacağl tüm sağhk hizmet sunucularlna bildirilmiştir.

7_ Mesleki mali sorumluluk sitodasl ile sitorta şi,ketlerine ödeme yapllacağlna, Sağlık Bakanlığı

içerisinde tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir fon oluşturulmah, tazminat vb, ödemeler bu fondan

kaşılanmalıdır.

Bu konudaki iş ve işlemler hakkında; hizmet gerekleri, çalışanın ve kamunun yararı göz önüne

alınacak şekilde mevzuat düzenleme çalışmalarında değerlendirmeye alınabilecektir.

8_ 657 sayılı Kanunun Hastahk ve Refakat iznine ilişkin 105. maddesi dışındaki nedenlerden ötürü;

eşi, çocuğu ve bakıma muhtaç annesİ, babası, kardeşleri hastanede yatarak tedavi gören çalışanlar,

bu yaklnlarına tedavi altında oldukları sürece refakat etmeleri halinde, bu sürede 657 sayılı Kanunun

104. maddesinin (C) bendigereği 10 8üne kadarolan mazeret izninden yararlanması ge.ekirken, yıllık

İzin almak zorunda kalmaktadır. Mazeret izinlerinde hastanede tedavi gören yakını bulunanlar için

idarecilerin inisiyatifi olmaksıı|n mazeret izninden yararlanabilme|eri sağlanmalıdır.

Bilindiği üzere, 657 saylll Devlet Memurlarl Kanununun 104 üncü maddesinde, " ... merkezde

atomoyo yetkili omir, ilde voli, ilçede kaymokom ve yurt dışındo diplomotik misyon şefi toraİından, birim

omirinin muvofokati ile bir yıl içinde topton veyo bölümler halinde, mazeretlei sebebıyle memurldra

on gün izin verilebilir. zoruret hdlinde öğretmenler horiç olmok üzere, oynı usalb on gün doho mozeret

izni verilebilir. Bu tokdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülilr." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrlca, 657 say|h Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde, memurların hizmet yılları

itibariyle yılhk izinlerini nasıl Ve ne şekilde kullanacakları; 104 üncü maddesinde, d um, me Veevlen
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ölüm gibi hal|erde ve bu hallerden başka mazerete dayalı verilecek mazeret izinlerinan süresi ve
esasları; 105 inci maddesinde, memurların hastalanmaları halinde verilecek hastahk izinleri ile
memurlara veri|ecek refakat İzninin süre ve esas|arı; 1O8 inci maddesinde ise, memurların bakmakla
yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve

çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastahğa tutulmuş olması
hallerinde, bu hallerini raporla belgelendirmeleri şartıyla verilecek aylıksız izinlerle, bazı durumların
gerçekleşmesi halinde verilecek aylıksız izinlerin süre ve esasları hükme bağlanm|ştIr.

Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yerleşim yerinde bulunan sağllk hizmeta

sunucularında yatarak tedavileri sırasında veya yerleşİm yeri dtşlna refakatli sevki durumunda
memura izin verilip verilmeyeceğine ilİşkİn olarak;

Devlet Personel Başkanlığının 13.05.2015 tarihli ve 2961 sayılı görüşlerinde,

"... 657 soyılı Konunun 705 inci moddesinin son fıkrosındo belirtilen holler dışındo Devlet
memurunun bokmoklo yükümlü olduğu kişilerin soğhk hizmetinden yororlonmolorı için muoyene ve

tedovi edildikleri yerleşim yeri dışıno sevkinin yopılmosı holinde refokotçi olon Devlet memuruna 5570
soyıh Konunun 65 inci moddesine göre gündelikve yol giderleri ödenmekle birlikte söz konusu durumdo
olon Devlet memurunun izinli veyo görevli soyılocoğıno ilişkin bir hükmün 5510 soyılı Konun ile 657 sğyılı
Kanundo yer olmomosı sebebiyle, muoyene ve tedovi edildikleri yerleşim yeri dıŞıno sevk edilen

bokmoklo yükümlü olduğu kişilere refokot eden Devlet memurunun izinli veyo görevli soylmasının
mümkün bulunmodığı,

- 657 loyılı Konunun 705 inci moddesinin son fıkrosındo belirtilen holler dışındo bokmoklo yükümlü

olduğu kişilerin soğlık hizmeti sunuculorındo yotorok tedovi edilmeleri sırosındo refokotçi olon Devlet

memuruna 5570 sayıIı Kanunun 65 inci moddesine göre yotok ve yemek giderleri ödenmekle birlikte,

söz konusu durumdo oldn Devlet memurunun izinli veyo görevli sğyılacoğıno ilişkin bir hükmün 5510

soyılı Konun ile 657 soyılı Konundo yer olmomosı sebebiyle, sodece "Refokoti uygundur." veyo "Refokote

ihtiyocı vardır" gibi ifodeleri içeren tek hekim veyo soğlık kurulu roporlorıno istinoden memuro refokot

sebebiyle izin verilemeyeceği ..." ıfade edilmiştir.

Bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile bakmakla yükümlü oImadığı eşi, çocukları, anne ve babasının

hastalanmasl sebebiyle sağhk kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek söz konusu kurum ve

kuruluşlarca muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonras| tetkik ve tahlillerde geçirdiği

sürelerde bahsi geçen kişilere refakat eden Devlet memuruna izin verilip verilmeyeceğine ilişkin

olarak;

Devlet Personel Başkanlığının 10.05.2013 tarihliVe 5759 sayIlı görüşlerinde,

"... Bokmoklo yükümlü olduğu kişiler ile bokmokla yükümlü olmodığı eşi, çocuklorı, anne ve

bobosının hastolonmosı sebebiyle soğhk kurum ve kuruluşlorıno mürocoot ederek söz konusu kurum ve

kuruluşlorco muoyene edilmesi sırosındo yo da muoyene sonrosı tetkikve tohlillerde geçhdiğisürelerde

bahsi geçen kişilere refokot eden Devlet memuruno izin verilmesi hususundo gerekli kolaylığın

soğlonmosı gerektiği ve bu iznin suiistimol edilmesinin önüne geçilmesi omacıylo komu kurum ve

kuruluşlorco bohsi geçen durumo ilişkin belge istenebileceği,

- Bokmokla yükümtü olduğu kişiter ile bokmoklo yükümlü olmodığü eşi, çocuklorı, onne ve bobosının

hostolonmosı sebebiyle soğhk kurum ve kuruluşlorıno mürocoot ederek söz konusu kurum ve

kuruluşlorco muoyene edilmesi sırosındo yo do muoyene sonrosı tetkikve tahlillerde geçirdiği sürelerde
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söz konusu kiŞilere refakot etmesi omocıylo Devlet memuruna verilen iznin bohsi geçen personelin yıllık
izninden veyo mozeret izninden düşülmemesi gerektdi...'' afade edilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinde yer alan mazeret izninin
kullanımına ilişkin olarak;

DeVlet Personel Başkanlığlnln 04.04.2011 tarihliVe 3419 sayılı görüşlerinde,

"... Konunun 704 üncü moddesinin (C) fıkrosındo yer verilen mozeret izninin, yıllık izne ilove bir izin
gibi görülmemesi gerektiği, yıllık izin hokkı olon personele bozı istisnoi durumlordo onılon modde
kapsamındo mozeret izniverilmesi mümkün olmoklo birlikte omirin bu konudo tokdir yetkisinin olduğu,
tokdir yetkisi kullonılırken mğzeretin niteliği ile birlikte ilgilinin yıllık izin hokkının olup olmodığı
hususunun do dikkote olınorok bir değerlendirme yopılmosının uygun olocoğ, ..." ifade edilmaştir.

Bu itibarla, bu konudaki iş Ve işlemlere ilişkin o|arak ilgila personelin belge ile birlikte müracaatl
halinde, yukarıda yer verilen Kanun hükümleri ve görüşler doğrultusunda öncelikle mazeret izni

verilmek suretiyle işlem tesis edilmesinde fayda mülahaza edilmektedir.

9- Sağlık çahşanlarının O6 yaş grubundaki çocuklan için kreş açılmalı ve bu kreşlerde nöbet usuiü

çalışan sağhk çallşanlarının çocuklarının bakımının kaşılanabilmesi için 24 saat hizmet verilmelidİr.
Yeterli say sağlanamadığ gerekçesiyle (50 ve üzeril kreş açılamayan kurumlar için ise merkezi bir
alanda kreş açllması sağlanmalıdır.

Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarında çalışan personelin okulöncesi 0-6 yaş çocuklarına yönelik

olarak 50 ve üzeri çocuğun bulunduğu kuruluşların bünyesinde kreş açılması, bu sayınIn altında kalanlar

için ise birden fazla sağlık kuruluşuna yönelik ortak kreş imk6nı sağlanmasl için Bakanllğ|mızca 81 il
Valiliğine (il sağhk Müdürıüğnl v /o9l2ol4 tarihli Ve 9o1 saylh yazl ile talimat gönderilmiştir.

Bu konudaki iş ve işlemler hakkında; hizmet gerekleri, çalışanın ve kamunun yararı göz önüne

al|nacak şekilde, Yönetim Hizmetıeri Genel Müdürlüğü taraflndan yeniden çallşma yapılarak 81 il

Valiliğine genel yazı yazılacaktır.

lG Şehir hastaneleri, şehir merkezi dışındaki kampüslerde kurulmuştur ve mevcut hastaneler
kapatılarak şehir hastaneleri bünyesine a|ınmıştır. Önceki görev yerlerine göre ikamet yerlerini

belirlemiş olan çahşanların şehir hastanelerine ulaşımlarında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca

şehir hastanesi istikametinde trafik yoğunluğu da artm!ştlr. Ağustos 2019 yılında sendikamız

tarafından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi özelinde yapılan anket çalışmamıza göre katılımcıların

%30,1'i şehir hastanesine öıel araçla, %69,9 toplu taşlma araçlarlyla gelmektedirler. ToPlu taşlma

kullananlar ortalama 2,1 araçla iş yerlerine ulaşmaktadırlar. Bu oranlar önceki iş yerlerinde, %3,4

sevis, %22,8 özel araç, %73,8 toplu taşlma idi ve toplu taşıma kullananlarda kullanllan araç

ortalaması 1,27'ydi. Şehir Hastanesi'ne ulaşımın zorluğunun sağlık çalışanlarının özel araç

kullanımında artışa neden olduğunu görmekteyız. Bununla birlikte toplu taşıma araçlannın saylsında

da artış görülmektedir. Eskiden 1,27 araçla işe gidebilenler şimdi, 2,1 araçla iş yerlerine
gitmekedirler, Buna bağlı olarak, Şehir Hastanesi'ne gidiş gelişte yolda geçirilen zaman da artmlştlr.

Önceki iş yerlerinde gidiş-geliş toplam 50,54 dakikasını yolda geçiren sağlık çalışanları şehir
hastanelerine ulaşmak için günde ortalama 115,96 dakikalarlnl yolda harcamaktadırlar.
Katıltmcılann %97,1'i kurumda servis imkönlarının bulunmadığını belirtmişler, %91,6'sı servis imk5nı

olsaydı, bu imk5nı kullanacaklarını belirtmişlerdir. Tüm bu açlklamalar çerçevesinde; şehir
n on lenm es açls ndan em de mahastanelerinde servis hizmeti sağlanması hem vakit kaybını

açıdan yerinde bir uygulama olacaktır.
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Bu konudaki iş ve işlemler hakkında; hizmet gerekleri ve kamunun yararı göz önüne alınacak
şekilde çalışma yapllabilecektir.

11- 1.219 sayllı Tababet ve Şua batı San' atlarınIn Tanı İcrasına Dair Kanunun Geçici g uncu maddesine
görei OLlOl,lzOzO tarihine kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık
sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabiolmakızln, Tlpta Uzmanlık Kurulunca b€lirlenen
esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilmektedir. o1.o1.2o20 tarihİnde sona
erecek bu uygulamada tarih güncellenerek uygulamaya devam edilmelidir.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesinde,
"1/7/2020 torihine kodor, 24/11/2004 torihli ve 5258 sayılı Konun hükümlerine göre sözteşmeli oile
hekimi olorok çohşmoko olonlor, tıpta uzmonlık sınovı sonuçlorıno göre, merkezi yerleştirmeye tobi
olmoksızın, Tıpto Uzmonlık Kurulunco belirlenen esoslor çerçevesinde oile hekimliği uzmonlık eğitimi
yğpobilir. Bu eğitim uzokton ve/veyo kısmi zomanlı eğitim metotlorı do uygulonmok suretiyle yopılobilir
ve en oz oltı yıldo tomomlonır. Eğitim süresince oile hekimliği sözleşmesi devom eder ..." hüi|km.. yer
almaktadır.

Bu kapsamda, T|pta uzmanllk Kurulu'nun 02-03.01.2014 tarihli ve 406 saylh kararl ile sözleşmeli

aile hekimlerine verilecek aile hekimliği uzmanlık eğitimine yönelik esaslar belirlenmiştir. Uygulama,

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü taraf|ndan yürütülmekte olup, anllan konu ile ilgili olarak halihazırda

değerlendirme çalışması yapılmaktadlr.

12- sağllk Bakanlığı Sağlık Perconelinin il içi Yer Değiştirmesine ilişkin Yönergenin 7 inci maddesine
göre il içi atama dönemlerı Mayıs ve Kas|m ay|arıdlr. Ancak bu atama dönemlerİ il sağı|k

Müdürlükleri inİsiyatifinde olup çoğu i|de yapllmamaktadır. il içİ yer değişikliği kuralarınln Yönergede

belirtilen d6nemlerde düzenli olarak yapılması için uygulama birliği sağlanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin il içi Yer Değiştirmesine ilişkİn Yönerge'nin 7 nci maddesinde,

"İl içindeki otomo dönemleri; Moyıs ve Kosım oylarıdır. Mayıs dönemi otomolon için Nison oyındo,

Kosım dönemi otamolorı için Ekim oymdo mürocootlor ohnır." hikmüile 8 inci maddesinde, " Müdürlük,

PDC'ye göre oçık olon ve doldurulmasıno ihtiyaç duyulon kodrolorı her mürocoot döneminde ilon eder.

Bu kodroloro otanmok isteyen personeltercih yoporok mürocootto bulunur, Müdürlük, tercih sırosıno

bokmoksızın hizmet puonıno göre otomoldrı tomamlor. Hi.met puonlorının eşit olması holinde çohşmo

süresi esos olınır, çolşmo süresinin de eşit olmoı holinde kuro ile yerleştirme işlemleri yopılır." hukmi
yer almaktadIr.

Bakanlığımız taşra teşkilatlnda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, il sağlık müdürlükleri

taraflndan, ihtiyaç duyulan kadrolar için il içi yer değişikliği atamalar|, Yönergede belirtilen dönemlerde

düzenli olarak yapllacaktlr.

13- Sözleşmeli Personel Çalıştınlmagna İlişkin Esaslann "Kurum içi yer değişikliği" ek 3. maddesine

göle 'Komu idorclei adına vizelİ boş pozisyonlara sözleşmeli perconel ahmı yap,ım.rdon önce yılda

bir kez, pozlsyonun vlzeli olduğu ilde en oz üç yrl hlzmet süresi bulunon permnelin Eeçiş yapmok

istediği birimde dynı unvon ve niteliği hoiz boş pozisyono kurum içi yer dğişikliği talebi, ilgili idarece

hlzmet Eereklerine göre beli enecek usul ve esaslor çerçevesinde yeine Eetirilebillr. İdareler, il
gruplarındon oluşon görev ffilgeleri ve bu biilgeler lçln en oz üç yıldan başlomok iizere lo*h hizmet

süreleri belirleyebilif en son kadroya geçiş|er 2013 yılında olmuş olup, o günden bugüne 3 yıllık

hizmet süreslni doldurmuş olan 4/B sözlşmeli personel için mezkür madde hükmü gereği kurum içi

yer değişikliği imkAnı verilmelidir,

L {41 q G>^ 16



Bahse konu sözleşmeli personele anılan madde hükmü çerçevesinde kurum içi yer değişikliği
imk5nı tanınabiImesi için 557 sayıh Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre
vize edilmiş boş pozisyonlar için sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızca 2017 yılından bu yana 563 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler HakkInda Kanun
Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında vize edilmiş boş pozisyonlara sözleşmeli sağlık
personeli alımı yapılmakta olup 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre vizeli boş pozisyonlar içan

sözleşmeli personel alımına gidilmesi halinde hizmet gerekleri dikkate alınarak konu Bakanlığımızca
değerlendirilebilecektir.

14- Şube müdürlerinin döner sermaye tavan ek iİdeme katsayılannın 2,5 olarak uygulanması
sağlanmalıdır.

il sağllk Müdürlükleri ve birimlerinde (birinci basamak sağ|ık kuruluşlarında} çalışan personelin

döner sermaye ek ödemeleri, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme
(Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun'un 5 inci maddesine dayanıiarak

çıkarılan ve 28.Lr.2ot4 tarihli Ve 29189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı

Kuruluşları Personeline Ek Ödeme YapIlmasIna Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapIlmaktadır.

Mezkur Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ",.. Bokonlık döner sermoye hesobıno

oktarılon tutordon birinci fıkrodo belirtilen esoslor çerçevesinde bir aydo yopılocak ek ödemenin tutarı,

ilgili personelin bir oydo olocoğı oyhk (ek gösterge d6hil), yan ödeme ve her türlü tozminot (mokom,

temsil ve görev tozminotı ile yoboncı dil tozminotı horiç) toplomının; eğitim görevlisi ile uzmon tobip

kodrosuna otanon profesör ve doçentlerde yüzde 80o'ünü, uzmon tobip ve tıpto uzmonhk mevzuotında

belirtilen dollarda bu mevzuot hükümlerine göre uzmon olonlor ile uzman diş tobiplerinde yüzde

700'ünü, protisyen tabip ve diş tabipleri ile uzmon eczocılordo yüzde 500'ünü, idori sağlık mijdür
yordımcısı, idori holk soğhğı müdijr yordımcısı, hostdne müdürü ve eczocılordo yüzde 250'sini,

boşhemşirelerde yüzde 200'ünü, diğer personelde ise yüzde 750'sini geçemez. Sağlık Bokonlığı

torofındon, Moliye Bokonlığının onoy ile belirlenen özellikli tıbbi işlemler korşılığı yoptlocok ek

ödemelerde, yüzde 80O ve yüzde 7O0 oronlorı beş kot ortırılorok uygulanır, İşin ve hizmetin özelliği

dikkote ohnarok yoğun bokım, doğumhone, yeni doğon, süt çocuğu, yonık, diyoliz, omeliyothone,

enfekiyon, özel bokım gerektiren ruh soğhğı, orgon ve doku nokli, ocil servis ve benzeri soğhk

hizmetlerinde çohşan personel için yüzde 150 oronı, yüzde 200 olorok uygulanır. ,.." hükmü ile

personelin ek ödeme tavan tutarlna esas katsay|lar belirlenmiştir. Bu çerçevede mezkur hükümde

birebir olarak tanımlanmayan unvanların ek ödeme tavan tutarının belirlenmesinde diğer personel için

belirlenen oranIn esas alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, mezkur hükümde şube müdürü unvanlı

personel için de ayrıca bir oran/katsayı tanlmlanmadİğl için diğer personel için belirlenen tavan ek

ödeme oranı/katsaylsl esas allnarak iş|em tesis edilmektedir.

Bu itibarla, şube müdürü unvanlı personelin tavan ek ödeme katsayısının 2,5 olarak

uygulanabilmesi için 209 sayıh Kanunda değişiklik yapı|ması gerekmektedir. Söz konusu talep, mevzuat

düzenleme çahşmalarında değerlendirmeye alınabi|ecektir.
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BAXANtlK TEMsiLciLERi sENDiKA TEMsiLciLERi

Ivrehmet isLAMoĞLu se

Yönetim Hizmetleri Genel Müd üğü Sağlık Ge lBaşkanı

Genel Müdür

Kurul Başkanl

üye

,R,Dr. r B|TEN

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür YardlmcısI

üye

Sağ lık-Sen Genel Başkan Yardlmctsl

.A üye

Zab ELlK ULLARl m TiTREK

Yönetim H Genel Müdürlüğü sağhk-sen Avukat

üyeDaire Başkanı

üye
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