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Bilindiği üzere 22.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 202014 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler
belirlenmiştir. Bu kapsamda kamu hizmetlerinin, hizmeti aksatmayacak şekilde asgari
sayıda çalışanla yürütülmesi, bunun sağlanması için de çalıştırılma biçimine
bakılmaksızın kamu çalışanları için uzaktan ya da dönüşümlü çalışma gibi alternatifler
kapsamında planlama yapılacağ ı belirtilmiştir.

Adı geçen Cumhurbaşkanlığı Genelgesine uygun olarak Bakanlığınıza bağlı sosyal
hizmet faaliyetlerini yürüten birimler için de çalışma programları düzenlenmiş/
düzenlenmekte idi.

Ancak, Bakanlığınız taraflndan yayınlanan ve 81 il Valiliğine gönderilen 24.03.2020
tarihli "Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına llave Tedbirler" konulu yazı sonrası,
bu yazı gerekçe gösterilerek ll Müdürlükleri tarafından sosyal hizmet|er kapsamında
görev yapan ve dönüşümlü çalışma uygulamasına geçilmiş yerlerdeki tüm çalışanların
işe çağırıidığı ve dönüşümlü çalışmanın kaldırıldığı yönünde bilgiler yöneticilerimiz
tarafından sendikamıza iletilmektedir.

Bakanlığınız tarafından illere gönderilen yazının 3. Maddesinde dönüşümlü - uzaktan

çalışma kapsamı dışında kalacak birimler sıralanmıştır. Maddede "sosyal hizmet

kuruluşlarında ve bakım hizmetlerinde (çocuk, engelli, kadın, yaşlı) görevli personel"in

de kapsam dlşında olacağı belirtilmiştir. Bu ise, ll Mudurlukleri tarafından sosyal
hizmetin verildiği tüm birimler şeklinde anlaşılmakta ve sonuç olarak daha önce alınan
tüm önlemler kaldırılmaya başlanmaktadır. Bunun ise Covid-19 kapsamında alınacak
tedbirlerin esnetilerek sürecin eksik yürütülmesi- tedbir|erin askıya alınması anlamına
geleceği açıktır. Bu ise hem sosyal hizmet emekçilerini kalabalık şekilde birimlerde
tutarak riskleri artırmak ve sosyal hizmet emekçilerinin sağlığı için tehlike oluşturmak,
hem de bir bütün olarak salgın karşısında alınacak tedbirleri zayıflatmak anlamına
gelecektir.

Bu nedenle, Bakanlığınız tarafından illere gönderilen 24.03.2020 tarihli yazının 3.

MADDES|NiN AciLEN DEĞişTiRiLEREK sosyal hizmet faaliyetlerina yürüten
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birimlerde dönüşümlü-uzaktan çalışmanın nasıl planlanacağının belirlenmesi ve
yanlış anlama ve uygulamaların giderilmesi gerekmektedir.

/ Bakanlık kapsamında yürütülen tüm sosyal hizmet faaliyetleri de asgari
düzeyde çalışanla sürdürülecek şekilde planlanmalıdır.

r' Acil durum ve ihtiyaçlar dışındaki hizmetler ertelenmelidir.
/ Acil vakalar dışında ev inceleme ve ziyaretleri ertelenmelidir. HAlihazırda evde

bakım, engelli yardımı ve sosyo-ekonomik destekten yararlananların rutin denetim
ziyaretleri ertelenmeli, raporlarının süreleri uzatılmalı, bu süre içinde destekten
yararlanmaya devam etmeleri sağlanmalıdır.

r' Acil o|mayan ve hak kaybı yaratmayacak tüm başvurular askıya a|ınmalıdır.
/ sosyal hizmet emekçilerine görev tanımlarında o|mayan, sosyal hizmet

kapsamında olmayan işler yüklenmemeli, görevleri dışında işler yaptınlmaya
zorlanmamalıd ır.

Sosyal hizmet alanı ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma koşullarının salgın
dönemi özgünlüğü ve ihtiyaçlarına göre planlanması Covid-19'la mücadele açısından
zorunludur. Bu nedenle bu konuda acilen düzenleme yapılmasını bekler

çalışmaların ızda başan lar dileriz
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