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4688 sayrh Kamu G<irevlileri Sendikalarr Kanunu'nun 22'nci maddesi ile Kurum idari

Kurullan, yiiksek idari Kurul, Kamu iqveren Kurulu ve Uzlagtrrma Kurulunun Teqkili ile Qahqma

Usul vc Esaslanna itigtcin yonetmelik htiktimleri gere[ince Kurumumuz temsilcileri ve yetkili

sendika olan Sa[hk-Sen temsilcilerinden oluqan Kurum idari Kurul, Kurumumuz B-1 katrnda

bulunan toplantr salonunda 31 Ekim 2012taihinde saat 10:00'da toplanmtEttr.

Toplantrda, cincelikle 25 Nisan 2012 taihinde yaprlan Kurun idari Kurul toplantrsrnda

g<iriiqtilen konulardan tamamlanan ve devam eden gahgmalar de[erlendirilmig ve ardmdan da yeni

gtindem maddeleri gdr0qtilmiigtiir.

ffi in.q.Ri KURULUNDA cOnU$ULEN KoNULARDAN

TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN qALI$MALAR ARASINDA BULUNAN

KONULARIN SONUqLARI

performans sisteminde cezalandrma delil, odiillendirme ycinteminin kullamlmasr konusunda;

performansa dayal ek odeme sistemi i.iretilen hizmete ycinelik maag drqrnda ek odeme vermeyi

amaglayan bir sistem oldugundan esasmda 6di.il esash bir sistemdir. Bakanhprmrz drqrndaki

kurumlarda personel maaf drqrnda sadece denge tazminai alabilmekte iken Bakanhlrmrz

personeli performansr orarunda ek cjdeme almaktadrr. Performans esaslt ek odeme sisteminde hem

ek odeme kesintisi hem de ek puanlarla ddiillendirme yoniinde diizenlemeler bulunmaktadrr.

Ancak hekim drgr personelle ilgili performans artrrcr unsurlara ek olarak birim performans ve

yonetici performansr gibi kriterlerin tekrar degerlendirilmesi gerektifi belirtilmiqtir.

A$rz ve Dig Sa!1$r Merkezleri, Diq Hastaneleri ve Diq Laboratuvarlanrun gahgma qartlanrun

diizeltilmesi konusunda; yeni inqa edilen a\rz ve diq saghsr merkezleri, diq hastaneleri ve diq

laboratuvarlannm fiziki qartlannm gayet iyi bir qekilde planlandr[r, srkrntrh olan eski yaprlarrn ise

fiziki qartlarrnrn iyilegtirilmesi konusunda gerekli gahgmalann yaprlmasr gerekti[i belirtilmiqtir.

Doner sennaye tavan oranmrn tilm birimler igin o/o 250'ye grkanlmasr ve ozellikli birimlerde

galrganlar igin ek puan verilmesi konusunda; Ek odeme tavan oranlan 209 say:Jr Kanunun 5 inci

maddesinde belirlenmiq ve "Bakanhkga belirlenen hizmet sumrm gartlarr ve kriterleri de dikkate

alnmak suretiyle, bu odemenin oranr ile esas ve usulleri; personelin unvanl, gorevi, gah$ma

qartlarr ve si.iresi, hizmete katkrsr, performansr, tetkik, e[itim-ofretim, araqtrma faaliyetleri ile

muayene, ameliyat, anestezi, girigimsel iqlemler ve ozellik arz eden riskli bciliimlerde gahqma gibi

unsurlar esas alnarak" diizenlenmig olup, tavan oranlanrun arttmlmast Kanun de$igikliEi

gerektirmektedir. Konu ile ilgili Salhk Bakanhgr'nrn ilgili birimleri ile goriiqtilerek bir gahqma

yaprlacalr belirtildi.



4. 657 saylh Kanun 4lB maddesine tabi personele grireve baglamadan kargrhkh yer degigtirme hakkr
verilmesinin; 616/1978 tarihli ve 7115754 sayrh Bakanlar Kurulu Karan ile y.tirtirlii$e konulan
Sclzlegmeli Personel Qahgtrnlmasrna iligkin Esaslann Ek 3'tincli maddesinin (b) bendine gcire

karqrhkh yer degiqikliklerinin yaprlabilmesi igin scizleqmeli personelin vizeli oldugu birimde fiilen
en azbir yrl gahqmrq olmasr qartr arandt$rndan g<ireve baqlamadan karqrhkh olarak yer degiqikliSi
mtimktin bulunmamaktadrr. ilk atamalarda personel il emrine verildiginden iqe baqlamadan

kargrhkh becayiq hakkr verilmiqti. Daha sonraki drinemlerde gahqacalr birime direk atama
yaprldr$rndan bu uygulamadanvazgegildi. Atama iglemlerinin tekrar merkezi yaprlmasr halinde 7
gtinlUk siire verilirse sorunun goziilebileceli vurgulanmr gtrr.

5. Bakanhk personelinin eq durumu tayinlerinde krdem ve b<ilge qartrrun kaldrnlmasr konusu, Halen
ytiriirltik[e olan yonetmeligimizde her iki eq iginde bulunduklan iller C ya da D grubu ise krdem
partr aranmadan eg durumu tayini yaprlabilmektedir. Bakanhlrmvca ylnetmelik gahgmalanrun

devam etmekte oldu[u ve yeni grkacak olan yonetmelige sdz konusu htikmtin yamnda eq durumu
tayinlerinde personel lehine kolaylagtrncr htiktimlerin konulabileceli belirtildi.

6. Egi <izel sekt<irde gahganlarm e$ durumu tayin hakkmdan yararlanabilmesi igin eqinin sigortahhk
si.iresinin krsaltrlmasr ile ilgili olarak, Bakanh$rmvca yeni grkarrlacak olan Atama Nakil
Ycinetmeli$inde toplam sigortahhk stiresinin 3 y:Ja diiqrinilmesi ile bir yrlda 3 aydan az olan
kesintilerin de dikkate almmamasrmn diiqtiniildtigti ve yonetmelik gahgmalanmn devam etti[i
belirtilmiqtir.

7. Stizlegmeli personele il igi eg durumu tayin hakkr verilmesi,61611978 tarihli ve 7115754 sayilr
Bakanlar Kurulu Karan ile yiirtirltife konulan Sdzleqmeli Personel Qahqtrnlmasrna iliqkin
Esaslann Ek 3'tincti maddesi gere[ince 4/B srizleqmeli personelin il igi eg durumu nedeni ile
naklen atanmalan mtimktin bulunmamaktadrr. Bu nedenle ilgili Mevzuatta deSiqiklik yaprlmasr
gerekmektedir. Deliqiklik yaprlmasr halinde yrlda bir kez bu personele yer deliqikligi hakkr
verilebileceli aynca il igerisindeki iptal-ihdas iglemlerinin bekletilmeden yaprlmasr hususunda
gahgmaiar yaprlmasrna karar verilmigtir.

8. 4/B s<izlegmeli personelin siit izni, mazeret izni ve iicretsiz izin stirelerinin kadrolu personel ile
eqit olmasu 61611978 tarihli ve 7115754 sayrh Bakanlar Kurulu Karan ile ytiriirliige giren
S<izleqmeli Personel Qahqtrnlmasrna iliqkin Esaslann 9'uncu maddesinde 4lB sdzleqmeli
personelin izin siireleri diizenlenmiq olup, kadrolu personele tarunan izin srirelerinden
faydalandrnlmalan mtimki.in degildir. 4lB' li personelin ticretsiz izin hakkr bulunmamakta ancak
biriminden stizlegmesini feshederek ayrrlmakta I yrl sonra ise ayrrldrlr birime tekrar
atanabilmektedirler. Ayrrca I yaqrna kadar giinde 1,5 saat srit izni hakkr bulunmaktadrr.
Sozleqmeli Personel Qahgtrrrlmasrna iligkin Esaslar Bakanlar Kurulu Karan ile ytirtirhige
girdiSinden ve ttim Bakanhklarda 4lB stattistinde gahgan personel bulundugundan, konu ile ilgili
Devlet Personel Baqkanhgr ile genel bir gahqma yaprlmasr gerektiSi belirtilmiqtir.

9. Kreq agtlmast talebine, Bakanhkga; Kre$ ve Giindi.iz Bakrmevi ile ilgili olarak bina kiralanmasl
ve yeni bina inqa edilmesi hususunda Baqbakanhk Ekonomik ve Mali iqler Dairesi Bagkanhprndan
gerekli iznin verilmesi y<iniinde talepte bulunuldufu belirtilmigtir. Bu talebe ne cevap verildili
tarafrmrza bildirilmelidir konusuna, Bakanhgrmrz Mtilga idari ve mali igler Daire Baqkanhgrnca



Bagbakanhk ekonomik ve mali iqler dairesi baqkanhsrna yazimrg olan Kreq ve gtindtiz bakrmevi
ile ilgili olarak bina kiralanmasr veya yeni bina inqa edilmesine gerekli iznin verilmesi hakkrndaki
2710912010 tarihli ve 14864 sayrh talebe ilgili kurumca cevap verilmemiq bilahare 22108/2011
tarihli ve 12426 saytlt yazr ile sriz konusu talebin yenilendigi ancak herhangi bir cevap
ahnamadrpr belirlenmiq ve konunun Bakanhkga takip edilmesi gerektigi hasrl olmuqtur. Ayrrca
Ttirkiye Kamu Hastane Kurumu Merkez Teqkilatr olarak kreq agma gahqmalanmrz devam etmekte
olup bu qahqmalarrnda taqra teqkilatrna cirnek olacalr belirtilmigtir.

4688 SAYILI KAMU CONNVT,iINNi SENDiKALARI KANUNU'NUN 22 NCi
MADDESi crnnci rngrfu EDiLEN SACLTK BAKANLTcT rtrnriyE KAMU

HASTANELERi KURUMU KURUM iN.tRi KURULU YENI ct]nnnvT MADDELERI
(EKiM 2012\

l. 657 saytlt Kanuna gore tutulan ncjbetlerin 130 saatten fazlasna ncibet ricreti ridenmemektedir.
Ancak ncibetlere iligkin bir saat smrlamasr olmadrlrndan, ndbet kargrh[rnda verilen izinler
grktrktan son.ra 130 saatten fazla n<ibet tutulabilmektedir. Bunun dntine gegilebilmesi igin, 130

saatten fazla nobet tutulmamasr yciniinde diizenleme yaprlmasr;. N<ibet uygulamasr, Kamu
hizmetinin aksatrlmadan sunulmasr igin ihtiyag duyulan bir gahqma qekli olup, fazla gahqma iicret
veya izin yoluyla karqrlanmaktadrr. N<ibet tutulmasr bakrmmdan smrrlama getirilmesi kamu
hizmetinin sunumunda stkrnillara yol agabilecektir. 130 saat srnlrmtn kaldrrrlarak en azmdan
personelin tuttu[u nobetin parasml almasr hususu dile getirilmig konunun Maliye Bakanhlr ile
goniqi.ilmesi gerekti[i belirtilmigtir. Aynca 663 sayrh Kanun Htikmtinde Kararnameye istinaden
yeni kurulan Kurumumuzda gahqan insan giici.i saylmz istenilen seviyede bulunmadrprndan bu
problemlerin ortaya grktr$r, ancak yeterli seviyeye ulaqtr$rmrzda bu tiir problemlerin kendililinden
ortadan kalkaca$r ve Kamu Hastane Birliklerinin tiim birimleriyle faaliyete gegmesiyle birlikte
konu ile ilgili gu an taslak olan gahqmamn hayata gegirildiSi zarnan rizellikle tek branqlan
koruyucu cinlemler ahnacaSr belirtilmiqtir.

2. Hem fiziki hem de psikolojik y<inden ytpratrcr bir hizmet yiirtiten saghk gahganlan fiili hizmet
stiresi zammmdan yararlanmalt konusu; Fiili hizmet siiresi zamrn15510 sayrh Sosyal Sigortalar
ve Genel Saghk Sigortasr Kanununa istinaden grkarrlan "Fiili hizmet stiresi zammr, Fiili Hizmet
Stiresi Zammr Uygulamasrrun Usul Ve Esaslan Hakkrnda Ycjnetmelik'te" belirtilen gergevede

tidenmektedir. Dolayrsryla kanunda de[igiklik yaprlmasr gerektiginden Bakanhprmrz ve diler
baglr kuruluglar ile sendikanrn ortak bir gahgma yaparak konuyu kamu darugma kuruluna taqrmasr

gerektili belirtilmiqtir.

3. Kurumlarda hastast olan kamu gdrevlileri hastalanrun yanrnda refakatgi olabilmek igin yrlhk izin
almak zorunda kalmaktadrr. Bu malduriyetin giderilmesi igin kamu gahganlarrna refakat izni
verilmelidir. Kamu grirevlisi, bakmakla yiikiimhi oldugu eq ve gocuklan ile kendisinin ana baba ve
kardeqlerinin muayene ve tedavisi siiresince izinli sayrlmasr; Bu hususlar 657 sayir Kanunda
dtizenlenmiqtir. Kapsamrn genigletilmesi veya izin gartlarrrun deliqtirilmesi konusu biittin kamu
gcirevlileriyle ilgili bir husus olarak Devlet Personel Baqkanhgrnca delerlendirilmesi gereken bir



konudur. Bu hususun Kamu Danrgma Kurulu'nda sendika tarafindan gtindeme getirilecesi
belirtilmiqtir.

4. Becayiqlerde aym hizmet btilgesi qartr kaldrrrlmahdrr. Bu konuda herhangi bir srkrntr
ya$anmamasr igin de, becayiglerde talepler Bakanhkga koordine edilen merkezi bir ortamda
almmalt ve kiqilerin birbiriyle iletigime gegmeleri <inlenmelidir konusu, Yrinetmelifimizdeki
becayig maddesinin amacl geliqmiqlik bakrmrndan birbirine yakrn illerde bulunan personele
becayig hakkr vererek haksrz kazanrmlann <iniine gegmektir. Dolayrsryla aynr hizmet b<ilgesi gartr
kaldrnldr[rnda b<ilgeler arasr geligmiqlik y<iniinden farkhhklar bulundu$undan ve bu durumda
haksrz kazanrmlara yol agrlabilece[inden kurumumuzca bciyle bir de[iqiklik uygun
gdnilmemektedir.

5. Yeni ahm yapmadan evvel, mevcut gahganlara atawna hakkr (kurum igi naklen atama) verilerek,
onlardan boqalan yerlere yeni ahm yaprlmahdrr. Boylece, <izellikle 5 ve 6. bcilgeler, gahqanlann
tayin istemesi sonucu boqalacak ve yeni ahmlar bu b<ilgelere yaprlmasr konusu, Planlamalarda bu
hususa dikkat edilmektedir. Ancak yeni ahmlann en fazla yilda I veya 2 kez yaprlabildigi,
uygulama takviminin de Bakanhlrmrzca belirlenmedili belirtilmig olup Atama ve Nakil
Y<inetmelifinin 16 nct maddesine gtire yaprlmakta olan Kurum igi naklen atama kuralarrnda
boqalan yerlere yaprlacak atamalarda bu hususa dikkat edilecegi belirtildi.

6. Gecikmig terfilerde gegmige dcintik maaq ddemeleri yaprlmakta, ancak d<iner sennaye ridemeleri
yaprlmamaktadrr. Gegmige ddniik olarak doner sermayelerinde odenmesi, Gecikmig terfilerde terfi
tarihinden gegerli olmak iizere gegmiqe ddntik ek 6deme farkr yaprlmaktadrr. Ancak derece terfi
arttgt personelin tavan ek cideme tutannr artrrmakta oldulundan diiqiik ek <ideme daprtan
kurumlarda derece terfi farkrndan kaynakh hak edig dogmamaktadrr. Yani personelin tavan ek
<ideme tutanrun eksik belirlenmesinden kaynakh olarak alamadrlr ek cideme tutan var ise derece
terfi artrgrndan kaynakh ek rideme farkr terfi tarihinden gegerli olmak tizere <idenmektedir. Haien
bir aksakhk var ise, bu konuda halen TBMM'de gcirtigiilmekte olan kanun tasansmda yer alan
hareketli kadro sistemine gegilmesi halinde sorunun goztilebilecegi dile getirildi.

7. QKYS sistemindeki sendika modiiltinden sendikamva ait bilgiler diizenli olarak almmah ve
sistem giincel tutulmah konusu, Uyelik bilgilerinin giincellenmesi, tiyelikten gekilme ve riyelik
kayrtlannrn ve bilgilerin QKYS/iKYS sisteminde gtincel tutulmasr ile ilgili 22/0512012 tarih ve
5104 sayrlt yazr 81 il Valiligine g<inderilmiqtir. Daha detayh bir gahqma igin Saghk Bilgi
Sistemleri Genel Miidtirliigii ile ortak bir gahqma yaprlacaktrr.

8. 4lC' li personelin iicret drqrndaki hakediqlerine iligkin dtizenleme yaprlmah ve bu personel dciner

sermayeden yararlandrnlmahdrr konusu, 4lc'li personelin ek odemelerden yararlanabilmesi 375

sayrlr K.H.K.'da (diSer kurumlarda da 4lC'li personel gahqtrgrndan) de[iqiklik yaprlmasr ve buna
istinaden 209 saylt kanunda dtizenleme yaprlmasr gerekmektedir. Sendika tiyelerine 3 ayda bir
verilmekte olan toplu srizleqme priminin 4lC 'li personele odenmesi konusunda illerde farkh
uygulamalann oldu[u dile getirilmiq olup, illere genel bir yan gcinderilmesi gerektigi
belirtilmigtir.



9' SaShk hizmetleri smtfi gahganlannrn ek gostergeleri anrllmaldrr. Hekim ve hekim drgr
personelin gahqrrken aldrklarr ricret ile emekli olduktan soffa aldrklan ticret arasmda rjnemli bir
fark vardrr. Ek gcistergedeki artrq emekli olunca alacapr iicreti cjnemli dlgiide etkilediginden bu
konuda gahqma yaptlmast, Ek gtistergelerdeki arhqrn emeklilige yansrmasl igin Kanuni diizenleme
gerekmekte olup Maliye Bakanhsr ve Qahqma ve Sosyal Gtivenlik Bakanhfrnrn rincelikle uyggn
gtirmesine baSh bulunmaktadrr. Konu Toplu sdzleqme gririigmelerinde dile getirilebilir.

10- 657 sayrh Kanundan kaldrnlmasrna raSmen, saShk gahganlanna yeniden getirilen g6rev yaptrgr
yere otuz dakikahk mesafede oturma mecburiyeti kaldrrrlmasr, Konu 663 sayrl KHK ile gtindeme
gelmiq olup, konuyla ilgili y<inetmelik gahgmasrrun devam ettigi belirtilmiqtir.

11. Toplu scizleqme kazarumlanmrzdan; vekalet edilen kadroya iliqkin hizmet alam kadro unvan
katsaytsmm uygulanabileceli gartlara uygun olarak herhangi bir gcirevi vekalet yiiriiten personel
yaprlacak ek tldeme tutanrun belirlenmesinde, vekalet edilen kadroya iligkin matrah esas
almaca$ma dair hiikmiin uygulanmasmda illerde farkh uygulamalann oldugu ve srkmfilann
yaqandrlr gciriilmektedir. Bu srkrntilar ivedilikle gdziilerek tum illerde aynl uygulamamn
yaptlmasr sa$lanmah ve bu durumda olanlann geriye d<imik malduriyetlerinin g6ztilmesi konusu,
2012124 Nolu Genelgede konuya iliqkin ayrrnfih agrklamalara yer verilmiqtir. 15 Temmuz 2012
tarihinden itibaren, sartlara uvgun olarak her hangi bir g<irevi vekaleten yiiriiten personele
yaprlacak ek odemede, ek odeme matraht olarak vekalet edilen kadroya iligkin ek <ideme matrahr
esas almacaktrr. Ancak Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bagh taqra tegkilatrndaki ttim
idareciler stizlegmeli pozisyonda gtirev yapmakta olup bu konuda genel srkrntmm Sa!1k
Bakanhlrna balh taqra birimleri ile Trirkiye Halk Saghgr kurumunda yagandrfr belirtilmigtir.

12. Toplu s<izlegmeye gcire ncibet ticretleri dini bayramlar igin % 20 artnml cidenir. Arife gtinti
tutulan ntibetler igin de aynr kurahn uygulanmasr konusu, Saghk BakanlSr ve bagl kurulugla'n
ttimiinii ilgilendirmekte olup, sendikaca Toplu Sd,zlegme Gdriiqmelerinde giindeme getirilebilir.

13. Hastanelerde ve ll2 acil servis istasyonlannda gahqan pratisyen tabiplerin hizmet alam kadro
r urlv?tl katsayrlarr 0,20 orarunda arttnlmahdr konusunun, acil Servis/Polikliniklerde gcirev yapan

pratisyen tabiplerin hizmet alanr kadro unvan katsayrsmrn 1,10'dan 1,50,ye grkanlmasr
dtiqiinrilmekte olup, yonetmelik degiqikligi gahgmalan devam etmektedir.

14. 632 sayrh KHK ile sozlegmeli iken kadroya gegenlerin 2011 yrhna iligkin 20 grinltik yrllk izin
haklanmn tamamt kendilerine verilmesi, Devlet personel baqkanh$rna konu hakkrnda gdnig
sorulmug olup sdz konusu Bagkanhk "657 sayir Kanunun 4/B maddesi kapsamrnda scizlegmeli
olarak gtirev yaparken Devlet memurluluna atananlann srizlegmeli stattide gegen siirelerinin
kazanrlmrg hak, ayhk, derece ve kademesinde deserlendirilmesi sebebi ile toplam hizmet stiresi en
az 1 yrl olan devlet memurlarrnrn yrlhk izin hakkr bulunmaktadrr. Bu baSlamda ilgilinin devlet
memurluEuna atanmasr sebebi ile yeniden izin hakkr elde edemeyecefi, ancak bir <inceki yrla ait
izninden kullanrlmayan siireler var ise bunlan cari yrlda kullanabilecegi miitaala edilmektedir',
geklinde gcirtig bildirmiqtir.

15. Saghk Bakanhprnda gtirev yapan kadrolu personel ile sozleqmeli personel farkl atamave nakil
yonetmeliklerine tabidir ve s<izlegmeli personel, kadrolu personelin sahip oldugu birgok hakka



sahip desildir' Bu ka'grkh$rn ve haksrzhlrn giderilmesi igin sagrrk Bakanrrgrnda gcirev yapan
personelin tamamt Sa$'k Bakan'gr Atama've nJit y6netmerifi"; ;i ormasr, Bakanrar KururuKara' ile yrinir'i$e giren srizleqmeri e.rroJ qarrgtr'rmasrrru itigt i' Esasrar 

'e 
DevletMemurlannln yer desigtirme suretiyle atanmalanna irigkin y<inetmelik de degigikrik yaprrmasrffff #Hn,T,TH,1,;i'H;nn#1u* e",e",,",i,,0" orabirirriginin a"tuyr, ui,

l6' ozeilikli birimlerin-kapsamt genigletilmeli, gerekirse risk faktcirreri yeniden berirrenmcsi konusu,ozeilik arz eden birimler i09 
'uy,l, Kanun ile berirlenmiqtir. bzerik arz eden birimrerinkapsammm genigletilebilmesi igin sriz konusu Kanunda degigiklik yaprlmasr gerekmektedir.

17' 4688 sayrh Kanun kapsamrnda sendika genel merkezi ycinetim kuruluna seg'en ve ay'ksrz izncay'lanlann Bakanhk ve ba$h kurulugla'nda gcirev yapan eqlerine atamave yer desiqtirmedtinemlerine bagh kalmaksrzrn tayin hakkr verihiesi konusunda , Atamave Nakil y<inetmelisinde

*-[:iru;::t 
merkez vtinetim kurulu .iv"t.ri'i kapsayacak u"r.lo" earrqma yaprlmasr

18' Boqanma davast devam ederken gegici gcirevlendirebilecekler ile boganma nedeniyle tayintalebinde bulunacaklann D ve c- grubu illerin yanr srra ailelerinin bulundugu yerlere degidebilmelerine imkan verilmelidir konusu, Atama ve Nakil ycinetmeli pimizegrire bu durumdaolan personelin D ve c grubu illere tayin ve gegici gdrevlendirme hakkr bulunmaktadrr. s<jzkonusu personele ailelerinin bulundu$u yerlere tayin hakkrrun verilmesinin hakh bir talep oldulu,

fi:ilffi,ff"t;::"?f:fl€erektirdiginden 
nakanl,g,mrz ve diger bagrr kuruluerar ire orrak bir

19' Mazetet durumu nedeniyle atananlaratandrfr yerde fiilen 6 yrl gahgrrs amazeretdurumu sona ersedahi grirev yeri degigtirilmez. Buradaki 6 yil uzunbir srire oldugundan bu srire krsaltrlma,drr.omesin; 4 yrlhk lisans tisrenimi gtirmek igin <igrenim durumu tayini yapmrg biri, efitim ini 4 yildatamamlarsa yeterli stireyi tamamlayamadrgr igin bulundugu ilden baqka bir yere gdnderilecektir.Ama 4 yrlhk bir okulu uzattp d'a 6 yil soffa bitiren biri, 6 yrrhk srireyi tamamladrsrndanbulundu$u iide kalabilecektir' Yani okulu stiresinde bitiren cezarandrnlacak, uzatan ise<idrillendirilecektir konusuna, Bakanhgrm uca yenigrka'lacak olan Atama Nakl ydnetmeligindestirenin 5 yrla dtigtinilmesi driqrinrilmekte olup y<inetmelik gahgmalanrun devam ettilibelirtilmigtir.

20' Bakanltk personelinin eg durumu tayinlerinde krdem sralamasr yaprrmaktadrr. Ancak Bakan'lrngimdiye kadarki uygulamalannda meslege lisans mezunu orarak baglayan hemgire ile rise mezunuolarak baqlayan hemqirenin bir kabul 
"aitaigi 

ve rinlisan, -"run, teknikerin lisans mezunuhemqireden krdemli oldu$u gdnilmektedir. uygulamadaki bu srkrntrrun gdztilmesi konusu,Bakanhlrmvcayeni Atama Nakil Ytinetmeligi iulrqmulurrmn devam ettigi ve konu 
'e 

ilgili scizkonusu ytinetmelikte Ebe, Hemqire ve sugrrk Memurlannr (Toplum Saghgr Teknisyeni)kapsayacak qekilde bir degiqiklik yaprlmasr drigtinrildrigri belirtilmiqtir.

21' Saghk Bakanhsr Atama ve Nakil Ycinetmelig inin 23.maddesine gcire istihdam edilme gerekgeleriortadan kalkan personelin il iginde atamasr mrimktin olmazsa D ve c grubu ilrere atamasryaprlmaktadrr' Her ne kadar gimdiye kadar uygulama imkam olmadrysa da, ycinetmelik igindeki



varlrlr her zaman,bir tehdit olugturacak olan bu ."10: nedeniyre A grubundaki bir personerin D
veya c grubu illere gcinderilme durumu olabilecektir. Bu n"a.rrr"'-iu madde yrinetmeliktengrka'lmast ile ilgili olarak sciz konusu maddenin ycinetmelikten grka'lmasr dtigrintirmektedir.

22' Doluluk oranr yriksek olan ilden bir iist hizmetbcirgesine standardrn uygun ormasr harinde dorulukorant dtigtik olan illere atama yaprlmasr sagrarimarrdr konusunu, 'J"ut", 
Memurlanrun yerdesigtirme suretiyre atanmaranna iliqkin yd";;i;n 1g. maddesind" ,.M"-*lar, 

istekreri vekurumlanrun uygun gcirmesi tizerine uutunauna' 
'uJa^tbcilgesinden 

daha alt hizmetbdlgesineatanabilirler'" Hrikmti yer aldrgrndan sciz t*uru ycinetmelikte degigiklik yaprrmasrgerekmektedir.

23' Sag,k Bakan'$r ve ba$' kuruluqlarda grirev yapan personele re,sen yaprran gegicig<irevlendirmelerde hangi kurum uyu tu*;;;; don-", sermayesi ytiksekse, o kurum veyakuruluqtan dciner sennaye cidenmelidir talebi'ile ilgrri olarak, o"d;;*s esash ek ridemesisteminde fiili katkr esas almmakta, personele ,i"u yaptrgr kuruma sa[radrgr f i katkrgergevesinde ek cideme yaprlmaktadrr. Memur.g.revrendirmererde personer -"io*r"tinin enge,"#jji #*lti," i??J:'x,r#;,ildegi qiklik yaprlmasr yrinrinde ga,qmalar yiirtitiih;;;;.
24' 6354 sayr' Yasa ile 663 sayr' KHK'ye eklenen ve aragtrmacr kadrosuna atrnmrq sayrianrardancjnceki gdrevlerini yapmaya devam edenlere, 02111/2011 tarihinden itibaren 6 ayrgegmemekizere ve stiz konusu gcirevleri ytinittrikleri stirece 20g sayilrKanunun 5 inci maddesi uyanncayaprlacak ek tidemenin' eski kadrola. esas almmak suretiyre aynl usur ve esaslar gergevesinde<idenmeye devam olunaca$rn a d'air diizenlemedeki 6 ayrrk stirenin uzatrlmasr, araqtrrmacrkadrosunda ciddi bir ma$duriyetin oldugu dile getirilmiq orup, magduriyetin giderilmesi iginkanunda de$iqiklik yaprlmasr gerekmektedir. sdz konusu kanunaa aeggiHik yaprrab'mesi iginSendika tarafindan bu konunur, ,tir.tti gtindemde tutulmasr gerektisi belirtildi.

Deferlendirmeye almak iizere idareye teklif edilmesine oy birlifi ile karar verildi.
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