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Genel Müdürlüğünüz tarafından 81 il Müdürlüğüne gönderilen "Fazla çalışma
ücretlerinin ödenmesi" konulu 08.05.2020 tarih ve 1116674 sayılı yazıda pandemi

kapsamında kuruluşlarda '14 gün sabit vardiya ile çalıştırılan sosyal hizmet emekçilerin

ücretlerinin nasıl ödeneceği açıklanmıştır. Bu yaaya görc, 14 gün sabit vardiyada
kapsamında çalışan 4D'li işçiler için günlük çalışma süresi 1 gün için fiilen 11 saat;

sağlık emekçilerinin ise 16 saat olarak hesaplanacağı; ek ders ücreti karşılığı

çalışanların ücretlerinin ise 35 saatin üzerinde yapılamayacağı belirtilmiş ve ödeme
uygulamasının bu doğrultuda yapılacağı ifade edilmiştir.

Bu ödeme uygulamasının, salgın koşullanna özgü olarak ,10/14 günlük sabit

vardiyalar halinde çalıştırılan, fedak6rca bu süre içerisinde evlerinden ayrı hizmet

veren sosyal hizmet emekçileri için haksızlık ve hak kaybı olarak değerlendirmekteyiz.

- Sabit vardiya uygulaması ilk hayata geçirildiğinde konu ile ilgili olarak

değerlendirmelerimizi Bakanlığınızla 03.04.2020 tarih ve 703,20201265 saytı
yazımızla paylaşmış ve bu yazıda şunu ifade etmiştik:

' 7-,10 günlük vardiyalar halinde çalıştırılması uygulamasına geçilmesi

çalışanlar ve hizmet alanları korumak açısından i|kesel olarak doğrudur. Ancak bunun
gerçek bir tedbir olabilmesi, başkaca iskler ve mağduriyetler oluşturmaması için belirli
koşulların sağlanması zorunludur. Bu koşullardan bazıları ise şunlardır:

- Çalışanların öncelikli olarak hizmet binası dışında dinlenme, banyo ve
yeme gibi asgari temel ihtiyaçlarını rahatlık|a karşılayabilecekleri, iş or7amından
uzak kiralanacak misafirhane ya da otelde konaklamalarının sağlanması,
ulaşımlarının tahsis edilecek kuruma ait araçlar tarafından güvenli şekilde yerine
getiilmesi mutlaka gereklidir. Uygulamada ve iç genelgelerde "çalışanların
kuruluştarda kalması ve imkanlar ölçüsünde tuvalet ve banyosu olan tek kişilik

odalarda kalmasının sağlanması" gerektiği ifade edilmiştir. Planlanan usulde

çalışacaklara kuruluşlarda odalar ayrılması dilştjncesi gerçekçi olmadığı gibi, yöntem

olarak da doğru değildir: Çünkü kuruluşta kalmak demek bir çalışan için orada
bulunduğu tüm süre boyunca "görevde" olması anlamına gelmektedir. Bu kadar
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uzun saatler boyunca görev başında olmak ise salgın karşısında korunmanın ve
riski azaltmanın önemli faktörlerinden olan m*ai saatlerinin azaltılmasının
karşılanmamasına, dinlenme - beslenme - düzenli uyku gibi ihtiyaçların
karşılanmamasına; oluşacak aşın yoğunluk, yorgunluk ye sfres nedeniyle riske
de daha açık hale getirilecekleri anlamına gelmektedir. Salgın konusundaki biIimsel
yaklaşımlara ve uyarılara uygun değildir."

Bu değerlendirme ve uyarılarımıza rağmen, sabit vardiyadaki çalışanlar için

kurum dışı konaklama imkAnları sağlanmamış ve çalışanlar ağırlıklı olarak bu süreyi
kuruluşlarda kalarak geçirmiştir. Bu durumun anlamı ise şudur:

- Daha önceki yazmızda da belirttiğimiz üzere bir sosyal hizmet emekçisi için

kuruluşta kalmak, kaldığı tüm süre boyunca fiilen görevde olma anlamına gelmektedir.

Kuruluş ortamlnı ve buraların özgünlüğünü bilen herkes için bu reddedilemeyecek bir

gerçektir. Bu nedenle de buralarda kalınana sürenin tamaml çalışılmış süre olarak

hesap edilmek zorundad ır.

_ Ayrıca, kurum tarafından çalışanların iş alanı ile ilişkisi kesilmemiştir, çalışanlar
"tercihen", "kendi istekleri" ile değil kurum talimatı ile buralarda kalmışlardır ve bu

durumda hukuken iş itişkisi devam etmektedir. Bu da işle ilişkinin günün tamamı için

değerlendirilmesini ve günün 24 saatinin çalışılmış süre olarak hesap edilmesi bu

neden|e de zorunludur.

Salgın dönemi özel, özgün bir dönemdir, Nasıl ki bu dönemin tedbideri olarak

çalışma planları normal zamandan farklı olarak oluşturuluyor ise, ödeme ve

çalışanların emeklerinin karşılıkları da bu özgünlük ve bu koşullar içerisinde
oluşturulmalıdır. Bu nedenle; Genel Müdürlüğünüz tarafından 81 İl Müdürlüğüne
gönderilen yazıda be|irtilen uygulamanın değiştirilmesi; 14 gün sabit vardiyada çalışan
emekçilerin mesai saatlerinin 1'1l'16 saat değil, burada bulundukları tüm süre
gözetilerek mesai saatlerinin 24 saat üzerinden hesaplanmasının yapılarak
ücretlerinin ödenmesini; bunun yapılabilmesi için gerek olması halinde mevzuat
düzenlemesi dahil salgın uygulaması kapsamında acil düzenlemeler yapılmasını talep

ediyoruz.

Konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını ve Genel merkezimize bilgi

verilmesini bekler çalışmalannızda başarılar dileriz.
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