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SENDIKASINA (SAGLIK- S EN)

(Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeleri Cad. No.86 Kat.l l AltındağAnkara)

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22'ncimaddesi ile Toplu Sözleşme
Görüşmelerinin Yapılma Usul Ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu
Personeli Danışma Kurulu Ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul Ve Esaslarına
İliştin Yönetmelik hükümleri gereğince, Bakanlığımız temsilcileri ve sendikanız
temsilcilerinin katılımıyla 3 1.10.2022 tarihinde yapılan kurum idari kurulu toplantısında alınan
Kararlar ekte gönderilmi ştir.
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NlsAN 2022 KuRUıvı ioıni KuRULU TopLANTısı e üıııorrvı KoNUIARı

L.657 sayılı KanununL22'nd maddesinde 2011 Yılında yapı|an değişiklikle memur|ara başarı
belgesiverilebiIeceğive üç kez başarı belgesialan memurlara üstün başarı belgesiverileceği
belirtilmiştir. Sağlık çalışanları Covid-19 salgının en yoğun yaşandığı dönemterde yıltık
izinIerini ve tayin haklarını kullanmaksızın, ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalarak
fedakdrca görev yapmıştır. Sağ!ık Bakanlığı, Covid-l9 salgın döneminde özveriyle görev
yapan tüm çalışanlarına (sözleşmeli persone| dahi|} 657 sayılı Kanunun L22 nci maddesinde
be!irtilen üstün başarı belgesini vermelidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun L22 nci maddesinde, "Görevli oldukları
kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yopmak
suretiyle; komu kaynağında önemli ölçüde tosarruf soğlanmasında, kamu zarartntn
oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zororlarının önemli ötçüde azaltılmasındo,
komusal foyda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin
etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayolı olarok katkı
soğladıkları tespit edilen memurlara, merkezde boğlı veyo ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde
kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. ... Üç defa başarı belgesi alonlara üstün
başarı belgesi verilir." hükümlerine yer vermiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımız taşra teşkilatında kadrolu çalışan memurlara ilçelerde
kaymakamlar, illerde valiler tarafından başarı belgesi düzenlenebilmektedir.

2. Sağlık Bakanlığı tarafından, 657 sayılı Kanunun t22nci maddesinde yeralan başarı belgesi,
üstün başarı belgesive ödülünün kimlere ne şekilde verileceğine dair düzenlemeteri içeren,
MEB tarafından yayınlanmış yönerge gibi bir çalışma yapılarak çalışanların
ödüllend!rilmesine i!işkin usul ve kriterler düzenlenmelidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun I22'nci maddesinde, "Üç defa başorı belgesi
alonlaro üstün başarı belgesiverilir. Üstün başarı belgesiverilenlere, merkezde boğlı veya ilgili
bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hafinde en yüksek Devlet memuru aylığının
(ek gösterge ddhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir. Bu maddeye göre bir moli yıl içinde
ödüllendirileceklerin saytst, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan ,,,

fozla olamoz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınco izleyen yılın Ocak oyı sonuna
kadar Devlet Personel Başkonlığına bildirilir." hükümIerine yer vermiştir.

Ödül verilmesine ilişkin işlemler, anılan mevzuat kapsamında yürütülmekle birlikte
hizmet gerekleri, çalışanın ve kamunun yararı 8öz önüne alınacak şekilde mevzuat
çalışmalarında değerlendirilebilecektir.

3. Hakkında disiplin soruşturması yürütüIen 663 sayı|ı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında sözleşme!iyönetici statüsünde ve 5258 sayıIı Kanun kapsamında sözleşmeliaile
hekimliği çalışanı statüde görev yapanların disipIin komisyonlarına üyesi olduğu sendikanın
temsilcisi de katılmalıdır.

663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
42 nci maddesi kapsamında hazırlanan Sağlık Bakanlığı Hizmet Sözleşmesi hükümlerine göre;
disiplin amirince sözleşmeli personele, işlediği fiil ve hallerine karşılık gelen ihtar puanı
verilmektedir. personel tarafından ihtar puanına karşı yapılan itirazlar komisyon marifetiyle
değerlendirilmektedir. Bu itibarla, disiplin uygulaması gerekt iren bir işle m adığından anılan
talep uygun görülmemiştir.
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5258 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli ai|e hekimliği çalışanlarının (aile hekimleri ve
aile sağlığı çalışanları) disiplin işlemleri 30,06.2O2L tarihli ve 3L527 sayılı Aile Hekimliği
Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Mezkür Yönetmeliğin "Sözleşmenin
ihtoren sone erdirilmesi" başlıklı 11 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, "ihtor puantnın
kendisine tebliğ edilen ilgili aile hekimi ve oile soğlığı çolışanı, tebliğ tarihinden itibaren yedi
gün içinde; a) Müdürlüğün halk sağlığı hizmetlerinden sorumlu başkanının verdiği ihtar
puonıno karşı, il sağlık müdürüne, b) Bakanlığın verdiği ihtora karşı Bakon Yardımcısına,
itirazda bulunabilir, İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek koraro bağtar ve karar
ilgilisine yazılı olorak bildirilir.'hükümlerine yer verilmiştir. Bu itibarla, Bakanlığımızda anılan
mevzuat gereği verilen ihtar puanına karşı itirazlar Bakan Yardımcısı tarafından
değerlendirilmekte olup, disiplin süreci içinde sendika temsilcisinin katılabileceği komisyon
bulunmamaktadır.

Ayrıca, mezkür Yönetmeliğin sözleşme dönemi sonunda sözleşmesi sona eren aile
hekimliği çalışanlarının sözleşmelerinin yenilenmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı
"Sözleşmelerin yenilenmesi" başlıklı 7 nci maddesinde belirtilen komisyonda kimlerin
bulunacağı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün O2/I2/2O21 tarihli ve E,2I27 sayılı genel yazısı
ile belirlenmiştir. Buna göre Aile Hekimliği Çalışanları Sözleşme Yenileme Değerlendirme
Komisyonu "...il sağlık müdürü başkanlığındo, halk sağlığı hizmetlerinden sorumlu başkan,
personel hizmetlerinden sorumlu başkon, il sağlık müdürlüğünde görevli avukat ve ilgili aile
hekimliği biriminin boğlı olduğu ilçe sağlık idore amirinin/toplum sağlığı merkezi başkanının"
katılımı ile oluşmakta olup yukarıda yer alan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen
usullere göre, sözleşmenin idare tarafı kararını oluşturmak üzere değerlendirme yapıldığından
sözleşmeye taraf olmayan sendika temsilcisinin bulunması mümkün olamamakla birlikte, bu
konuda Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmanın yapılmasına,

4. Kamu Görevl||erinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik MaIi ve Sosyal Haklara illşl«ın
2O22ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin SağIık ve Sosyal Hizmet Koluna
İllşl«ln Üçüncü Bö!ümünün 41 inci maddesine göre görevde yüksetme ve unvan değişikliği
sınavının düzenli aralıklar|a yapılması hususunda çalışma yapılacağı belirtiImiştir. Konu
hakkında ça!ışmalar en kısa sürede sonuçlandırılmalı ve bu sene içerisinde sınavlar ilan
edilmeIidir.

Bakanlığımız personeli için 04 Ekim 2020 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan
değişikliği yazılı sınavına Covid-19 tanısı veya tedavisi olduğu için giremeyen adaylara 17 ocak
2021 tarihinde ek sınav yapılmıştır. Görevde yükselme sözlü sınavı 15 Mart-8 Nisan 2O2L ve
unvan değişikliği sözlü sınavı ise 16 Ağustos-O8 Eylül 2021tarihleri arasında yapılmıştır.

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 yapılacaktır.

5. Sağlık Bakan!ığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür!üğü'nun 25lO2l2O22 tarihli ve E-
4O635782(92Y2M3 sayılı yazısı ile sendikal eylemlere katılan çalışanlara disiplin
hükümIerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Ülkemizin tarafı olduğu u!ustararası sözleşme!er ve
istikrar kazanmış yargı kararlarına göre sendikanın eylem kararı alabileceği ve bu karara
uyanIar hakkında işlem yapılamayacağı açıktır. Bu bağlamda; sendika! eylemlere katılan
çaIışanlara disiplin hükümleri uyguIanmama|ıdır.
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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin ile ilgili uygulama esasları I24-L35
maddeleri arasında düzenlenmiş olup, 125 nci maddesinde de disiplin cezalarının çeşitleri ile
ceza uygulanacak fiil ve haller başlığı altında belirtilmiştir.

Sağlık hizmetinin vatandaşlara kesintisiz, sürdürülebilir ve etkin olarak sunulması
yükümlülüğü göz önüne alınarak, ilgili disiplin mevzuatı hükümleri çerçevesinde işlemler tesis
edilmektedir.

5. 01.01.2022 tarihi itibariyle 6. Dönem Toplu Sözleşmenin yürür!üğe girmesine rağmen
özellikle taşra teşkilatında toplu sözleşme hüküm!erinin uygulanmasında sorun!ar
yaşanmaktadır. 6. Dönem Toplu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanması için Bakanlık taşra
teşkilatına ta!imat gönderilmelidir.

Bilindiği üzere, Anayasanın 53 üncü maddesinin altıncı fıkrasında, "Memurlar ve diğer
kamu görevlileri, toplu sözleşme yopmo hokkıno sahiptirler." hükmü ile 128 inci maddesinde,
"Memurlorın ve diğer komu görevlilerinin nitelikleri, otonmolorı, görev ve yetkileri, hakları ve
yükümlülükler| oylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancok, mal? ve
sosyol hoklora ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır." hükümlerine yer verilmiştir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 28 inci
maddesinde,'Toplu sözleşme; kamu görevlilerinin malive sosyol hoklarını düzenleyen mevcut
mevzuot hükümleri dikkote alınarak kamu görevlilerine uygulonacak kotsayı ve göstergeler,
oylık ve ücretler, her türlü zom ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazlo
ÇalıŞma ücreti, harcıroh, ikromiye, doğum, ölüm ve aile yordımı ödenekleri, cenaze giderleri,
yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer moli ve sosyal hakları kapsar. Toplu sözleşme ikramiyesi
hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olon ve sendiko
üyesi olmayon kamu görevlileri orasındo oynm yapılamaz, Toplu sözleşme hükümleri,
sözleşmenin yapıldığı tarihitokip eden iki maliyıl için geçerlidir." hükmü ve 31 inci maddesinde,
"İmzolonan toplu sözleşme metinleri Resm'iGazetede yayımlanır." hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal
Haklara İliştln 2O22ve2O23Yıllarını Kapsayan 5'ncı Dönem Toplu Sözleşme 25.ot.,2oz:-tarihli
ve 31579 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olup OL.OL.2O22-3L.I2.2O23 tarihleri arasında
uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinde belirtildiği üzere, kanun ile düzenlenebilen
memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin hususlarda toplu
sözleşmelerle düzenleme yapılabilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla,
toplu sözleşme hükümleri ilgili tüm kamu idarelerini bağlayan ve uygulanması zorunlu bir
nitelik arz etmektedir. Buna göre, dayanağını Anayasadan alan toplu sözleşme hükümlerinin,
yürürlükte olan mevzuata rağmen, geçerlilik süresi olan iki yıl boyunca öncelikle
uygulanacaktır.

Bu itibarla, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması bakımından herhangi bir
düzenleyici işleme gerek bulunmadan doğrudan uygulanması gerekmektedir.

Ayrıca, 5. Dönem Toplu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği O\OL.2O22 tarihi itibarı ile döner
sermaye ek ödeme hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak; il sağlık müdürlükleri ve birinci
basamak sağlık kuruluşları için Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) Döner Sermaye
Personel Ödemeleri Modülü Ek Ödeme Tahakkuk Menüsünde, ikinci ve üçüncü basamak sağlık
tesisleri için Ek Ödeme Bordro Sisteminde (EKOBS) gerekli düzenlemeler yapılarak bütün sağlık
tesisleri ve kuruluşlarında söz konusu hükümler eksiksiz uygulanması s mıştır.
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7. SağIık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatı çalışanları ile araştırmacı kadrosunda
bulunanların ek ödeme|erinin Yo2O artırılması hususunda ça|ışma yapılma!ıdır.

İlgili mevzuatı uyarınca, Bakanlık merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşları kadrolarında çalışan
tabip dışı personel ile araştırmacı kadrosunda buluna n (375 soyılı KHK geçici 11 inci maddesinin
üçüncü fıkrası kopsamındo/ personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu
maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaktadır.

Bu it|barla, bahse konu personelin 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Sağlık ve Sosyal Hizmet
Koluna İllşl<in Toplu Sözleşme Bölümünün "İlave ek ödeme pı]anı" başlıklı 45 inci maddesi
kapsamında yararlanmas|na imk6n bulunmamakta olup bu konuda çalışmalar devam
etmektedir.

8. Sağlık Bakanlığı döner sermaye ödemelerin hesaplanmasında, Ek Ödeme Bilgi Sisteminde
(EKOBS) Bakanlık merkez payının yüzde 5'ten yüzde 2'ye çekilmesiyle birlikte Yönetmetik
gereğİ yapılması gereken kesintilerin düşülmesiyle, sağlık tesislerinde döner sermaye
gelirIerinin yüzde 48'i dağıtılabilecektir. Ancak tarafımıza ulaşan bilgi!ere göre Bakan!ığınız
tarafından başta ağız diş sağlığı merkezleri olmak üzere sağ!ık tesislerinde bu oran yüzde 40
ve altında uygulanmaktadır. Döner Sermaye ödemelerinde yönetmelik hükümlerinde
belirtilen oranlar uygulanmalıdır.

Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinde görev yapan personele 4/L/196I tarihli ve 2O9
sayılı "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun" ve mezkür Kanuna istinaden hazırlanan 4/3/2o2o
tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Bakanlığına Bağlı
Sağ|ık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" usul ve esasları
çerçevesinde ek ödeme yapılmaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendind e, "... Sağlık tesisinin
o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılottan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983tarihli ve 2828 sayılı
Sosyal Hizmetler Kanununun 1"8 inci maddesinin birincifıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak
pay ile Bokanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Konunun 5 inci
maddesinin üçüncü fıkrosındo belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olorak
dağıtılabilir..." hükmü ile "Döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esaslar|" başlıklı 7 nci
maddesinin birinci fıkrasında, ",.. Komisyon dağıtılocak ek ödeme tutğrını belirlerken, sağlık
tesisinin gelir-gider dengesi ile borç, olacak, nakit durumu ve ihtiyaçlorını gözetmekle yükümlü
ve sorumludur. Komisyon korarlorı koror defterine yazılır ve toplontıya katılan üyelerce
i mzalo n ı r..." hükmü mevcuttur.

Ek ödeme, sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle yasal
kesintiler ayırdıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen
oranları geçmeyecek şekilde Döner Sermaye Komisyonlarınca karar alınan tutarları üzerinden
yapılmaktadır.

9. Hazine ve MaIiye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontro! Genel Müdürlüğünün 2016 tarihliyazısı
üzerine icap nöbeti tutan uzman hekim dışı sağlık personeli, icap nöbet ücreti
alamamaktadır. 557 sayılı Kanunun Ek 33'üncü maddesinde icap nöbet ücreti tüm sağlık

çaIışanları için tanım!anmıştır. Maliye Bakan!ığı tarafından Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği'ndeki icap nöbeti tanımına göre uzman hekimlerin icap nöbeti tutabileceği
belirtilse de aslında tüm sağlık çalışanları icap nöbetitutmaktadır. Bu konudaki soruna artık
köklü bir çözüm buIunmalı ve icap nöbetitutanlara icap nöbet ücreti ödenmelidir.
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Konuya ilişkin olarak hAlihazırda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis
edilmektedir.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İllştln
2022 ve 2O23 yllarını kapsayan 6, Dönem Toplu Sözleşmenin Üçüncü Bölümünde yer alan
"Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İllşkln Toplu Sözleşme" kısmında "İcap nöbeti" başlıklı 32 inci
maddesinin birinci fıkrasında "Sağlık hizmetlerinin sunumundo kaliteyi artırmak üzere Yataklı

Tedavi Kurumlon İşletme Yönetmeliğinin icap nöbetine ilişkin hükümlerine dair gerekli çolışma
ya p ı l aca ktır. " h ükm ü uyarınca da çal ışmalar yapılmaktad ır.

Uzman tabipler dışında kadrolu ve sözleşmeli diğer personele ihtiyaç halinde ev nöbeti
tutturulması için 16/0112020 tarihli ve E-8943283-010.06.99-77 sayı ile Kamu Hastaneleri

Genel Müdürlüğü tarafından "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapı|masına Dair Yönetmelik Taslağı" hazırlanıp Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

Neticeden Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine bilgi verilecektir.

10.657 sayılı Kanunun Ek 33'üncü maddesinde sağlık çalışanlarının tuttuğu nöbetler |çin izin

verileceği, izin veri!ememesi halinde ücret ödeneceği belirti!mektedir. Ancak nöbet izninin

veya ücretin ödenmesinin ne kadar zaman içinde yapılacağına dair bir süre belirti!memiştir.
Bu durum özel!ikle nöbet izninin kullanımında sorun teşkil etmektedir. Sağlık çalışanları hak

ettikleri nöbet izinlerini, kurum amirlerinin inisiyatifi sebebiyle aylar sonra kullanabilmekte
veya hiç kullanamamaktadır. Sağlık ça|ışanlarına tutulan nöbetlerinin karşıIığında, nöbet

tarihini takip eden ay içerisinde ya izin kullandırılmalı veya aynı süre içerisinde ücreti

ödenmelidir.

Bilindiği üzere, memur ve sözleşmeli personele 557 sayılı Devlet Memurları Kanunun Ek

33'üncü maddesi uyarınca nöbet ücreti ödenmektedir.

Anılan hükümde tahdldi 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 kapsamında nöbet ücreti ödenmektedir.

Bakanlığımıza bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarının nöbet ücretine ilişkin iş ve

işlemler, 2017 yılından itibaren Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) içinde Yönetim

Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesinde yer alan Döner Sermaye Personel Ödemeleri Modülü

Nöbet Ücreti Tahakkuk Menüsü üzerinden yapılmaktadır. Yönetim Hizmetleri Genel

Müdürlüğünün 01.04.2022 tarihlive E-39569180-869-325 sayılı yazısı ile nöbet ücretine ilişkin

veri giriş işlemlerinin takip eden ayın 1.8'i günü mesal bitiml itibarıyla tamamlamaları için taşra

teşkilatına bilgilendirme yapılmıştır.

Bakanlığımıza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan personelin

nöbet ödeme işlemlerinin yapılması amacıyla Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından

Ek ödeme Bordro Sistemi (EKOBS)'ne nöbet modülü eklenmiştir.22-,03.2022 tarihli ve E-

4go22L65-o2o-2g2 sayılı Makam Onayı ile Mart 2022 döneminden itibaren nöbet ödeme

işlemlerinin EKoBs modülü üzerinden yapılması uygun görülmüştür. Bu amaçla ikinci ve

üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan personelin nöbet sürelerinin takip eden ayın

20'si mesai bitımine kadar kaydedilip sistem üzerinden dönem onayının yapılmasına Mart

2O22 ilibarı ile başla n m ıştı r.

Ayrıca, Mart2o22döneminden itibaren nöbet ücreti ödemelerinde geçerliolmak

Kamu Hastaneleri Genel M
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Nöbet Modülü ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesinde olan ÇKYS Nöbet Ücreti
Tahakkuk Menüsü arasında uygulama birliği sağlamak için entegrasyon sağlanmıştır.

11. Sağ|ık Bakanlığınca yurtdışına yapı|acak görevlendirmelerde sınav vb. gibi objektif
kriterler uygu!anmalıdır.

Bakanlığımız tarafından yurt dışında işletilen hastaneler, ülkelerarası ikili iş birliği ve
insani yardım kapsamında hizmet vermektedir. Bahse konu yurt dışı hastanelere personel
görevlendirme işlemleri 13.72.2O18 tarihli ve 1453 sayılı Yurt Dışı Sağlık Tesislerinde Personel
Görevlendirilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında yürütülmektedir.

Yurt dışı sağlık tesislerinde görevlendirme yapılmasına ilişkin ilan ve diğer duyurular
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü https://khgm.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinden
yapılır. Bakanlığımız ihtiyaca binaen yılın başında bir defaya mahsus olmak üzere internet sitesi
üzerinden ilana çıkarak ihtiyaç değerlendirilen personel için talep toplanır. İlan metninde
müracaat edecek personelin vasıfları, sertifikaları, hangi kadro ve unvanda bulundukları ve
fiilen hangi görevi yaptıkları vb. kriter ve şartlar belirtilir. Başvuracağı unvanın gerektirdiği
vasıfları taşıyan personel görev yaptığı kurumun en üst amirine imzalattığı onay formunu da
sisteme yükleyerek başvurusunu kesinleştirir.

Yurt dışı hastanelere yapılan personel görevlendirmelerinin hastanelerin ihtiyaç
duyduğu unvan, branş, yetkinlik ve tecrübeleri taşıyan personel talebine istinaden, hastanede
verilen sağlık hizmeti aksamayacak şekilde belirli aralıklarla mezkür Yönerge kapsamında
plan lana rak gerçekleştirilmekted i r.

§
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EK'M2022 KURuM ioani KURULu TopLANTısıe üıuoervı KoNULARı

1- Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile bankalar arasında yapılan maaş ödeme
anlaşmalarında belirlenmiş oIan promosyon tutarları, imza!andığı tarihten bugüne yaşanan
ekonomik dalgaIanma nedeniyle günümüz koşullarında çok düşük kalmıştır. Ayrıca banka
maaş promosyon anlaşmaları her İlde farklı uygulanmaktadır. Bakanlığınızın koordinasyonu
ile bankalarla yapı!mış olan promosyon anlaşmaIarının, hayatın olağan akışına ve
çalışan|arın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde revize edilmesi ve tüm i!|erde eş zamanlı
şekiIde uygulanması sağlanmalıdır.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatını kapsayacak şekilde çalışmalar
sürdürülmektedir.

2,1210812022 tarihli ve 31921 sayı!ı ResmT Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Sağlık
Bakonlığı Ek Ödeme Yönetmeliği" iIe kök!ü değişiklik|er yapılmıştır. Yönetmelik ile 2. ve 3.
basamak sağ!ık kuruluşları iç|n teşvik ek ödeme sistemigetirilmiştir. Ancak teşvik ek ödeme
sistemi birinci basamak sağlık kuruluşlarında (il, ilçe sağlık müdür|üğü, toplum sağlığı
merkezi, entegre hastaneler, tt? acil sağlık istasyonIarı, i| ambu!ans servisi başhekimlikleri
ve komuta kontro| merkezleri, halk sağlığı |aboratuvarları) uygutanmamaktadır. Daha
hakkaniyetli bir ek ödeme yapılabilmesi için bu kuruluşlarda teşvik ek ödeme yapılması
gerekmektedir.

İl Sağlıl< Müdürlükleri ve birimlerinde (birinci basamak sağlık kuruluşlarında) çalışan
personele de Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamında teşvik ek ödemesi
yapılabilmesi hususu beklentiler dikkate alınarak Yönetmelik değişikliği çalışma|arı devam
etmektedir.

3- Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nde aynı eğitimi almış ve aynı bakantık bünyesinde
görev yapan iki eczacı arasında o|uşturulmuş olan ek ödeme farkı adil olmamıştır. Şöyle ki;
2. ve 3. Basamak sağ!ık kuruluşlarında görev yapan sağ!ık çalışanlarının taban ödeme
tablosunda (Ek-3A) eczacılar için katsayı 0,50, aynı tabloda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu'nda {TİTCK) görev yapan eczacıIar için taban ödeme katsayısı 3,6 olarak
belir!enmiştlr. Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlar arasında görev yapan eczacılar arasında
ücret dengesi sağlanmalıdır.

209 Sayılı Kanunun 5 inci maddesinde "Soğlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça
belirlenen hizmet sunum şartlorı ve kriterleri, personelin ıJnvant, görevi, disiplin durumu,

çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performonsı, tetkik, eğitim-öğretim ve aroştırma

faaliyetleri ile muayene, omeliyat, onestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli

bölümlerde çolışma gibi unsurlor dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oran1 usulve esasları
ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve esaslorı Hazine ve Moliye Bakanlığının uygun
görüşü üzerine Soğlık Bokonlığınco çıkorılocak yönetmelikle belirlenir." hükmü ile mezkur
moddenin devomında ise "Bokanlık merkez teşkilatında (loborotuvarlor horiç) görev yapanlar
dışındaki personele, döner sermaye gelirlerinden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihoz Kurumunun tabip
ve eczoct unvanlı kodrolarında çalışanlor ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik
hizmetler sınıfı kadrolarıno otanmış olup Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen
gorev yopan person ele döner sermoye ge,lirlerin den dördün cü fıkra Bokonlık döne,r

sinde bir a,yda
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yopiacok ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge d6hil), yan
ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminotı ile yabancı dil tazminatı hariç)
toplamının; eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuno otanan profesör ve doçentlerde yüzde
950'sini, uzman tabip ve tıpto uzmanlık mevzuatındo belirtilen dallorda bu mevzuot
hükümlerine göre uzman olonlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 850'sini, pratisyen tobip ve
diş tobipleri ile uzman eczacılarda yüzde 650'sini, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihoz Kurumundo görev
yapon eczacılara yüzde 350'sini, hastane müdürü ve eczacılordo yüzde 305'ini, diğer
personelde ise yüzde 225'ini geçemez." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan eczacıların ve diğer
eczacıların tavan ek ödeme tutarı kanunen farklı olarak be|irlenmiş ve bu sebeple ilgiIi Kanunun
amacına uygun olarak "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı Tavan Ek Ödeme
Tutarına Esas Katsayılar tablosunun 4 üncü satırında TİTCK kadrolarında çalışan eczacılar için
tavan ek ödeme katsayısı "3,5" olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla mezkür Yönetmelik üst hukuk
normlarına uygun bir şekilde düzen|enmiştir.

4- Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin hizmet sınıftarı ve kadrolar arasında ek ödeme
oranlarında farklılıklar çaIışan!ar arasında iş barışını bozacak düzeydedir. Sağlık
ça!ışanlarının taban ödeme katsayılarına bakıldığında; sağlık hizmetleri sınıfı için 0,32, genel
idari hizmetler ile teknik hizmetler sınıfı için 0,15, yardımcı hizmetler sınıfı için 0,12 katsayısı
belirlenmiştir. Bu katsayı oranlarının düşük tutulması sağlık çaIışanlarının Ek Ödeme
Yönetme|iği'nden beklenti!erini karşılayamamıştır. Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme
Yönetmeliği'nde revizyon yapılarak katsayı oranları çalışanlar arasında dengeli olmaIıdır.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer alan taban ek ödeme katsayıları; hizmet
sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, disiplin
durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, verimliliği gibi unsurlar esas alınarak Hazine
ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının da uygun görüş|eri alınarak belirlenmiştir.
Konunun Yönetme|ik çalışmalarında yeniden değerlendirilmesine,

5- Bakanlığın taşra teşkilatında, Ek Ödeme Yönetmetiğiyayımlandıktan sonra toptu sözleşme
hükümlerinin uygulanmasında sorunlar ortaya çıkmıştır. Şöyle ki; Sağlık ve Sosyal Hizmet
Koluna İllşl«ln Toplu Sözleşmenin 11 inci maddesinde mesai saatleri sonrasında acit servise
hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimi çalışanlarının, fillen çalıştıkları süre|erin özellik
arz eden birimler üzerinden ödeneceği belirtilmiştir. Ancak gk Ödeme Yönetmeliği
sonrasında taşra teşkilatında bu birimler özellik arz eden birim üzerinden deği! normal servis
üzerinden ödeme yapılmıştır. Ek Ödeme Yönetme|iğinden sonra oluşan bu vb. sorun|ara

çözüm bulunması ve toplu sözleşme hükümlerinln herhangi bir düzenleyici işleme gerek
bulunmadan doğrudan uygulanması sağlanmalıdır.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin acil servise de hizmet veren röntgen (Direkt

Görüntüleme, Tomografi, MR) ve laboratuvarlarda çalışan personelin ek ödemesi, mesai

saatleri dışında çalışılan süreler için kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı Sağlık Bakanlığı

Ek Ödeme Yönetmeliğinin Ek-4 sayılı tablosunda acil servis seviyelerine göre belirlenmiş olan
oranlarda arttırılarak uygulanacak ve acil servis için öngörülen tavan ek ödeme katsayısı esas

alınarak hesaplanacaktır.

6-2O9 sayılı Kanunun 5 inci maddesiikincifıkrasında işin ve hizmetin özelliğidikkate alınarak
artırımlı ek ödeme verilecek özelIik arz eden birim|er sayılmıştır. Sağlık Bakan!ığı Ek Ödeme
Yönetmeliği'nin ek cetve!inde yer alan Ek-4 Artırımlı Ödeme Yapılacak num Alanı
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Tablosunda ise özellik arz eden birimlerin her biri için farklı katsayılar veri|miştir. Özellik arz
eden birimlerin tamamı için artırım|ı ödeme katsayıIarı aynı olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer alan Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet
Sunum Alanı Tablosundaki katsayılar; hizmet sunum şart|arı ve kriterleri dikkate alınmak
suretiyle personelin, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, verimliliği gibi unsurlar esas
alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının da uygun görüşleri alınarak
belirlenmiştir. Yönetmelik çalışmalarında özellikli birimlerin yeniden değerlendirilmesine,

7- Sözleşmeli aile hekimlerinin, uzmanlık eğitimi için klinik rotasyonlarında bulunması
gerekmektedir. Ancak Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmellği'nin 19 uncu
maddesine istinaden ücretlerinden kesinti yapılmaktadır. Uzmanlık eğitimi için klinik
rotasyon yapan aile hekim!erinden ücret kesintisi yapılmama!ıdır.

Aile Hekimliği Kanunu'nun "Personelin statüsü ve molihaklar" başlıklı 3 üncü maddesinin
on ikinci fıkrasında ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin"İzinle,/'başlıklı 13
üncü maddesinin üçüncü fıkrasında sözleşmeli aile hekimi iken aile hekimliği uzmantık eğitımi
almakta olanlar bu eğitimleri kapsamındaki hastane rotasyonu süresince izinli sayılacakları
düzenlenmiştir.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin "Görevlendirme" başlıklı 16 ncı
maddesinin ikinci fıkrasında "Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitlml klinik rotasyonlarında
bulunması" aile hekiminin görevi başında bulunamayacağı durumlar arasında sayıtmış, üçüncü
fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekiminin
sözleşmeliaile hekimliği uzmanlık eğitimi klinik rotasyonlarında bulunması halinde mevzuat ile
belirlenen şartları taşıyan hekim ile anlaşarak vek6leten hizmetin görülmesini geçici olarak
sağlayacağı, bu anlaşmanın müdürlükçe uygun görülmesi halinde uygulanacağı, vekAleten
hizmetin gördürülemediğiveya bunun Müdürlükçe uygun görülmediği hallerde aynıaile sağlığı
merkezinden veya Bakanlığa bağlı, aile sağlığı merkezi dışındaki diğer birimlerden, müdürlükçe
geçici aile hekimi görevlendirileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca, mezkür Yönetmeliğin "Aile hekimi ödemelerine ilişkin diğer esaslal' başlıktı 19
uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekiminin
sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi klinik rotasyonlarında bulunduğu süre içinde
mevzuat ile belirlenen şartları taşıyan hekim ile anlaşarak vek5leten hizmetin görülmesini
geçici olarak sağlaması ve bu anlaşmanın müdürlükçe uygun görülmesi halinde tam ödeme
yapılacağı, ikinci fıkrası çerçevesinde vek6leten hizmetin gördürülemediği veya bunun
Müdürlükçe uygun görülmediğihallerde aynı aile sağlığımerkezinden veya Bakanlığa bağlı, aile
sağlığı merkezi dışındaki diğer birimlerden, müdürlükçe geçici aile hekimi görevlendirileceğive
ödemelerin sözleşmeli aile hekimine ve geçici görevlendirilen aile hekimine mevzuat ile
belirlenen oranlara göre yapılacağı düzenlenmiştir. Mezkür hükümlerde görevi başında
olmayan hekimler için görevlendirme durumunda ödemelerin %50 oranında yapılacağı hükmü
bulunmakta iken AynıYönetmeliğin "Sözleşmeli oile hekimliği uzmanlık eğitimi" başlıklı 26 ncı
maddesinin 5 inci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi
klinik rotasyonları sırasında aile hekimlerinin ödemelerinde, asıl aile hekimi için öngörülen o/o

50 oranının %7O olarak uygulanacağı düzenlenmiştir.

Dolayısıyla sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitiminin diğer hiçbir uzmanlık alanında
olmayan ve ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde sözleşmeli aile hekimlerinin görevlerine devam
ederken uzmanlık eğitimi alm

ı./

n aile hekimlerinin lehineasınışğlaya

-J>
üzenle

v\,
me olduğu

9

G^],,



hususu ile aile hekimliği mevzuatı incelendiğinde tüm ai|e hekimliği çalışanlarına yapılacak
ödemelerin, sağlık çalışanlarının ücretlerine ilişkin diğer tüm mevzuatlarda olduğu gibi çalışılan
gün esasına göre düzenlendiği, görevi başında bulunmama durumunda ise diğer hiçbir sağlık

çalışanında olmayan şekilde teşvikli bir düzenleme yapılarak sözleşmeli aile hekiminin
anlaşarak hizmetin görülmesini sağlaması halinde tam ücret almaya devam edeceği, hizmetin
devamı için geçici aile hekimi görevlendirilmesi halinde ise yine teşvikli bir düzenleme
yapılarak %50 yerine Yo70 oranında ödemelerin düzenlendiği dikkate alındığında zaten konuya
ilişkin olarak aile hekimlerinin yararına düzenleme yapılmış olduğu görülecektir.

Halihazırdaki mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilmeye devam edilecek olup
ayrıca bir düzenleme öngörülmemektedir.

8- Farklı kamu kurumlarında ça|ışmakla birlikte aile bütün!üğünü sağlayabilmek için Sağlık
Bakanlığı'na atanmayı talep edenler 2016 yılından beri Sağlık Bakanlığı'nın kurumlar arası
nakil kurası ilan etmesini beklemektedir. İlglll kura, en kısa zamanda ilan editmelidir.

2 sayılı Genel Kadro ve Usu|ü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Açıkton ve
nakil suretiyle atoma sayıları" başlıklı 11 inci maddesind e, "BıJ Cumhurboşkanlığı Karornamesi
kopsamına giren kurum ve kuruluşlonntn; memur ve öğretim elemanı kodrolarına açıkton veya
diğer kurum ve kuruluşlordan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atamo soytsı, bu sayı
sınırlamosına tobi tutulmayacak atomalar ile uygulamayo ilişkin hususlor, öğretim elemanlorı
için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınco belirlenir." hükmü
bulunmaktadır.

2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1.1. inci maddesi kapsamında belirlenen
Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, Bakanlığımıza yeterlisayıda açıktan ve naklen atama iznisayısı
verilmediğinden Bakanlığımızca kurumlar arası naklen atama kurası açılamamıştır.

9-İdare Mahkemesi Kararlarıyla alA devlet memurtuğu kadrosuna geçen 657 sayılı Kanuna
taba 4lB sözleşmeli çalışanlar, yerel mahkeme kararının üst mahkemeden bozulması sonrası
sözleşmeli statüye geri dönmüşlerdir. Bu süreç içerisinde mahkeme kararıyla kadroya geçen

çalışan!ar mazeret tayinleri ile yer değişik!iği yapmış bu!unmaktadır. Mazeret tayinleri ile yer
değişlkliği yapan ancak mahkeme kararının bozulması sonrası sözleşmeli statüye geçen
personelln, tayin ile gittik!eri yerde sözleşme|i statüde kalmaları sağlanmalıdır.

Bakanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B sözleşmeli
personel statüsünde çalışmakta iken üç yıllık çalışma süresini tamamladığından bahisle 563
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi uyarınca,657 sayılı Kanunun 4lA
maddesi kapsamında kadrolu olarak atanması talebiyle yapılan başvuruların reddi üzerine
açılan davalarda; davacılar lehine hükmedilen mahkeme kararları neticesinde, 657 sayılı
Kanunun 4/A maddesi kapsamında kadrolu olarak atamaları yapılmış ve akabinde kadrolu
statüye geçen davacıların vermiş oldukları tayin talep dilekçeleri değerlendirilerek atama
işlemi gerçekleştirilmiştir.

Bakanlığımız aleyhine hükmedilen kararlara karşı Bakanlığımızca itiraz ve istinaf kanun
yollarına başvurulmuş ve istinaf mahkemelerince istinaf talebimizin kabulü ile ilk derece
mahkemesince verilen iptal kararlarının kaldırılmasına ve davaların reddine karar verilmiştir.
İlk derece ve istinaf mahkemelerince verilen karariar, 2577 saylı İdari Yargılama Usulü Kanunu
gereği uygulama kabiliyetleri kalmadığından ewelce tesis edilen işlemler kanuni süre
içerisinde geri alınarak davacılar eski statülerine yani 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
kapsamında 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilerek kadrolu statüde iken tayin
edildikleri yerlerden, sözleşmeli persone
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işlemleri yapılmıştır. Bakanlık lehine verilen kararların, idarenin takdir yetkisi kullanıiarak
uygulanmaması durumunda dava açmayan veya aleyhine karar verilen personel açısından hak
kaybına neden olacağıve eşitlik ilkesine aykırı davranılmış olacağı açıktır.

Dava süreci devam ederken Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda verilen farklı BİM
kararları arasında aykırılık bulunması nedeniyle davacı vekili tarafından aykırılığın giderilmesi
talebinde bulunulmuş ve neticeten Danıştay İdari Davalar Kurulunun L5.12.2O2I tarihli ve
E.2O2ULI3-K.2O2L/I,L1 sayılı kararı ile 657 sayılı Kanun un 4/B maddesi kapsamında atanan ve
663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi kapsamında bulunmayan sözleşmeli sağlık personelinin,
anılan KHK'nın 45/A maddesi kapsamında atananlara tanınan haklardan yararlandırılmayacağı,
bu durumun eşitlik ve haklı beklenti ilkelerine aykırılık teşkil etmediği ve bu statüde atanan
sözleşmeli sağlık personelinin, 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesindeki koşulları sağlasa bile
kadroya atanma taleplerinin tabi oldukları mevzuat uyarınca karşılanmasının mümkün
olmadığı, bu nedenlerle aykırılığın "davanın reddi" yolunda giderilmesine karar verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer
Değişikiiğine Dair Yönergesinin 6 ncı maddesi ile karşılıklı yer değişikliği, 7 inci maddesi ile eş
durumu nedeniyle yer değişikliği, 8 inci maddesi ile sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliği
düzenlenmiş ve her yıl ocak ve temmuz aylarında ise sözleşmeli personel için eş durumu
mazeret kurası yapılmaktadır. Bununla birlikte Bakanlığımızda kadrolu olarak çalışan
personelinde eş, sağlık vb. mazereti olmadığında veya Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği
Yönetmeliğinde yer alan şartları sağlamadığı durumlarda atama işlemi yapılamamaktadır.

Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda mağduriyet oluştuğu iddialarının yerinde
olmadığı düşünülmektedir. Davacılar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği
Kurumu'na başvuruda bulunulmuş ve başvurulara red cevabı verilmiştir.

10- Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nde çatışanIara her ay yapılacak ek ödeme net
tutarı, 209 sayılı Kanun gereğl tavan oranlarını geçemeyecektir. Tavan oranları çok düşük
kaldığı için geneI idare hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı ile lise mezunu sağlık hizmetleri
sınıfı çalışanları taban ödeme dahi alamamaktadır. Çalışanlara yapılacak taban ve teşvik ek
ödemelerinde tavan oranları kaldırılmaIıdır.

Ek ödeme tavan oranları 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde hizmet sınıflarına göre

belirlenmemiş olup, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği Ek-1 sayılı Tavan Ek Ödeme
Tutarına Esas Katsayılar Tablosunda özellikli birimler dışında çalışan diğer personel için "2,25"
o|arak be|irlenmiştir. Tavan ek ödeme tutarının düşük olmasını; tavan ek ödeme oranı değil,

tavan ek ödeme tutarının belirlenmesinde çarpan olarak kullanılan "ek ödeme matrahı"
(Personelin bir ayda alacağı aylık /ek gösterge dahil), yan ödeme ve her tür|ü tazminat (makam,

temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminotı hariç)toplamı) etkilemektedir. Bu konuda
gerekli çalışmalar devam etmektedir.

11- Birinci basamak sağlık hizmetinin verildiğiAile Sağlığı Merkezlerinde de Sağlık Bakanlığı
ek ödeme sistemine benzer bir ödeme sistemi getirilmiştir. 25.08.2022 tarihli ResmT

Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile hem aile hekimlerine hem de a|le sağlığı çalışanlarına
"destek" ve "teşvik" ödemeleri getirilmiştir. Destek ödemesi ihtar puanına göre, teşvik ek
ödemesi ise günIük muayene sayısına göre değişmektedir. Ancak aile sağlığı ça!ışanları için
destek ve teşvik ödemeleri belirlenirken tavan ücretlerinin Yo3'u oran olarak
kuIlanılmaktadır. Ai!e sağlığı çalışan!arının destek ve teşvik ek ödemelerinin k tutulması
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çalışanların beklentilerini karşılayamayacak düzeydedir. ŞöyIe ki aile sağlığı ça!ışanı olarak
görev yapanların aylıkları, Sağlık Bakan!ığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan
hemşirelere göre düşük kalmıştır. Bu durum sağ|ıkta dönüşüm kapsamında Aile Sağlığı
Merkez!eri'nin rolüyle uyuşmamaktadır. Ayrıca bu ücret farkının oIuşmuş o!ması aile sağlığı

çalışanı istihdamında sorun olacaktır. Bu durumun giderilmesi için aile sağ!ığı çalışanlarının
destek ve teşvik oranları artırı|malıdır.

Aile sağlığı çalışanları, Bakanlığımızın diğer kurumlarında çalışan meslektaşlarından fazla

ücret almakta olup uygulamanın başından beri birinci basamak sağlık hizmetlerinin vatandaşın

sağlık hizmetlerine erişimi bakımından ilk erişim noktası olması ve aile hekimliği

uygulamasında aile sağ|ığı çalışanlarının iş yüklerive sorumlulukları dikkate alınarak bu hususa

dikkat edilmiş ve ücretleri diğer kurumlarda çalışan meslektaşlarından daha fazla olacak

şekilde düzenlenmiştir. Destek ve teşvik ödemelerinde de aynı mesleği yapan kişilerin ücretleri
dikkate alınarak belirlenen oranda ödeme yapılması sağlanmıştır. Aile sağlığı çalışanı olarak
görev yapanların aylıklarının, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan

hemşirelere göre düşük kalması hususu genel bir durum olmayıp nüfusu düşük ai|e hekimliği

birimlerinde görev yapan aile hekimliği çalışanları için söz konusu olabilmekte ve nüfusun

arttırı|ması halinde yine daha faz|a ücret almaları mümkündür. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

tarafından konunun yeniden değerlendirilmesine,

12- Malpraktise ilişkin yakın zamanda yapılan düzenlemeler çerçevesinde "Tıbbi Kötü
tJygulomoyo İlişkin Zorunlu Moli Sorumluluk Sigortası" yeniden değerlendirilmelidlr. İlgi|i

düzenlemeye göre; Bakanlığın ödediğitazminatı rücu edebilmesi, sağlık personelinin, kasten
görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığının
kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı iIe tespit edilmesi halinde mümkün olabi|ecektir. Sigorta

şirketteri tarafındansa, mevcut 'Tıbbi Kötü lJygulamoyo İllş*in Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortosı" geneI şartlarına ve sigorta poliçelerine göre bu durumun teminat dışında kaldığı

i!eri sürülecektir. Bu sebepten gerek tabipler ve gerekse ilgi!i kurumlar tarafından fuzuli prim

ödenmemesi bakımından sigorta uygulamasına son verilmesi, bu uygun görü!mezse sigorta
genel şartlarının ve po|içelerin mezk0r mevzuat çerçevesinde yeniden tanzim edilmesi,

özellikle sigorta ettirilen rizikonun gerçekleşme ihtimali son derece düşük olacağından

sigorta primIerinin buna göre yeniden be|irlenmesi konuları değerlendirilmelidir.

Malpraktise ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası konusunda, Hukuk Hizmetleri Genel

Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ilgili hizmet

birimleri ile gereken çalışmalar devam etmektedir.

13_ MlllT Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenler, öğretmenevlerinden %50 indirimliyararlanmaya

başlamıştır. Sağlık Bakanlığınca MiI|i Eğitim Bakanlığı ile yeni bir protokol yapılması

sağtanarak, sağlık çalışanlarının da öğretmenev|erinden indirimli yararlanmasını

sağlanmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenevleri için yapmış olduğu indirim aktif çalışan
öğretmenler için geçerli olup MillT Eğltlm Bakanlığında görev yapan diğer unvanlardaki

personeli kapsamamaktadır. Bunun dışında 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan

protokol halen yürürlükte olup Bakanlığımız bünyesindeki personel de Milli Eğitim Bakanlığı

personeli gibi yararlanmaktadır
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14_ Kamu kurum ve kuruluşları arasında en çok çalışan sayısına sahip bakan!ıklardan biri olan

Sağ!ık Bakan!ığı'nın, çalışanları için misafirhane ve sosyal tesislerin sayısı yetersizdir. Sağlık

Bakanlığının 22 hekim evi bulunmaktadır. Bakanlığınızca, çalışanlar için sosyal tesislerini
geliştirmeli ve misafirhane sayılarını artırmalıdır.

Bakanlığımız bünyesinde toplam 25 misafirhane bulunmakta olup tesis sayılarının

arttırılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.
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