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Geneı Müdürlüğünüzün 30 Nisan 2020 tarihli "idari izinli sayllanların nöbet ücreta ödenip
ödenmeyeceğine" dair görüş yazısl incelenmiştir.

Görüş yazlslnln 1,maddesindeki yoruma kat|ldlğlmızl belirtmek ile birlikte 2. maddenin sorunlU

olduğunu, adalet Ve hakkaniyete uygun olmad|ğlnl belirtmek isteriz.

Yazınln 2, maddesinde sürekli nöbet usulü çallşanlar ile ilgili örnekleme yapllmlştlr. Burada da sürekli
nöbet usulü çallşıldlğl içın ayllk mesai süresini aşan fazIa çallşma karşll!ğl nöbet ücreti ödeneceği,
aylık mesai süresinl aşmayan nöbet sürelerinin ise fazla çalüşmadan sayılmayacağı belirtilmiŞtir. Tüm
kuruluşlarda çalışanlar dönüşümlü idari izanli sayıldığı halde Sürekli nöbet usu|ü çallşan çalışanların
idari ızin ku|lanamayacağl düşüncesine göre yazllan 2-madde hakkaniyete uygun değildir. Çünkü
normal mesaiye devam edenler dönüşümlü olarak idari izinden yararlandıkları halde kurumda Salt
nöbet sistemi ile surekli çallşanlarln idari izinden yararlandırılamayacak olmasl eşitlik Ve hakkaniyete
de ayklrldlr, Bu nedenle sürekli nöbet usulü ile çalışanlann çal|ştlkları kurumda şayet idarj izin
kullanan çalışanlar Var ise bu idari izin oranlnda nöbet sistemi ile çallşanlara Nisan 2020 için fazladan
nöbet tuttuklarlnln kabulü edilerek izin ya da ücret Verilmesi gerekmektedir. Sürekli nöbet tutarak

çallşanlar özellikle CoVid-19 salglnla mücadelede önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu tarz çalüşanlar
hem gece çalışmanın ağlrllğı hem de çallştlkları birimin yoğunluğu dikkate alündlğında en fazla riske
maruz olan grupta buIunan çallşanlardlr.

Bu nedenlerle genel yazının 2.maddesinan düzeltilerek Nisan ayından itibaren idari izinde geÇen
sürenin oranlamasl yapllarak ayllk tutması gereken nöbeti tutanlarln fazladan nöbet tuttuğu kabul
edilmeli ve bu orana göre taz|a tuttuklarl nöbetler karşılığında nöbet ücreti ödenmesi sağlanmalıdlr.
Örneğin; nisan ayında aylık mesai 21 iş günü üzerinden 168 saattir, Nöbet slstemi ile çallşan bira 7
gün 24 saat nöbet tuttuğunda mesaisani doldurmaktadır- Aynl kurumda gündüz mesaisine gelen bir

çallşana ayda toplam 6 gün idari izin Verildiğinj düşünürsek (her kurumda dönüşumlü çallşma
uygulamasında farklılıklar mevcuttu0 toplamda ay]ık 48 saat idari jzin kullanmış olacaktır, Nöbet
sastemi ile çalışan bu idara izini kullanmamaktadır, Bu nedenle nöbet sistemi ile çaIlşan birinin'168
saatlik mesaisinden 48 saatin düşülerek nöbet sayısınln azaltllmasl yada 48 saat nöbet ücretinin
ödemesi gerekmektedir.

Tüm çallşanlar nezdinde hakkaniyet Ve eşjtliğin sağlanmasl, ayr|ca iş barlşlnln ağlanmaslnln gereği
olarak 2. l\4addedeki görüşün bu şekilde yeniden düzenlenmesina talep ederiz. l
Gereğini bilgilerin jze sunarlz,
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