
 

6. Dönem TİS (2022-2023) Memur Sen /Sağlık Sen ve Kamu İşveren Heyeti Arasında İmzalanan 

Toplu Sözleşme Hakkında Değerlendirme Raporu 

1 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının Sağlık 

ve Sosyal Hizmet kolundaki mali ve sosyal haklar ile 25 Ağustos 2021 günü yayınlanan Memur 

Sen/Sağlık Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında imzalanan iş kolumuza ilişkin değerlendirmede yeni 

olan kararlar aşağıda gösterilmiştir; 

1. Madde 7: Bu seferki TİS'te 657 sayılı Kanunun Ek 33.maddesi uyarınca ödenen nöbet 

ücretlerinin resmi ve dini bayram günleri için %25 artımlı ödeneceği düzenlenmiştir. Bir önceki TİS'te 

sadece dini bayram günleri için %20 artırımlı ödeniyordu.  

Hizmet kolumuzda önemli bir sorun haline gelen acil servise hizmet veren röntgen ve 

laboratuar çalışanlarının tuttukları nöbetlerin %50 artırımlı ödenmesi konusu kısmen çözüme 

kavuşmuştur. Buna göre mesai saatleri dışında acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuar 

çalışanları bundan sonra nöbet ücretlerini artırımlı olarak alacaklardır. Bu TİS 1 Ocak 2022 tarihinde 

yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla Danıştay'ın olumsuz kararı ile geri istenen artırımlı nöbet ücretleri 

konusunda bir çözüm sağlanmamıştır. 

Bu maddede ayrıca diyaliz ve ameliyathanenin yanı sıra entegre sağlık hizmeti sunulan 

merkezlerdetutulan nöbetler içinde %50 artırımlı nöbet ücreti ödeneceği karara bağlanmıştır. 

2. Madde 19: Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele İl Sağlık Müdürlüğü il 

birim performans puan ortalamasının %5 oranındaki ek puan %7'ye yükseltilmiştir.  

3. Madde 20: Uzman hemşire ve uzman ebelerin özel hizmet tazminat oranlarına 5 puanlık 

ilave puan 7 puana çıkarılmıştır.  

4. Madde 23: Bir önceki kararda yüksek öğrettim kurumlarında görev yapanların kadro/görev 

unvan katsayılarının yönetmelikte yeniden düzenlenmesi için çalışma yapılacağı belirtilmişti. Aradan 2 

yıl geçmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmamış aynı madde bir daha yazılmıştır. Böylece üniversite 

hastanelerinde çalışanların döner sermaye sorunları çözümsüz kalmıştır.  

5. Madde 28: Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği eki listesinde tabip dışı personel için 

öngörülmüş olan hizmet alanı/kadro unvan katsayıları 0.05 puandan, 0.10 puana yükseltilerek 

ekleneceği belirtilmiştir.  

6. Madde 31: Diş tabiplerinin döner sermaye ek ödemesi ile ilgili özellikle E2 ve E3 tipi entegre 

ilçe devlet hastanelerinde çalışmaları halinde bağlı oldukları hastanenin sağlık tesisi puan ortalamasının 

%80'i esas alınarak puanlama yapılacağı belirtilmiş ve kayıplar kısmen giderilmiştir. Bunun dışında, eski 

hüküm tekrarlanmıştır.  

7. Madde 32: Bir önceki kararda Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin icap 

nöbetlerine ilişkin hükümlerine dair çalışma yapılacağı belirtilmişti. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen 



hiçbir çalışma yapılmamış,  aynı hüküm tekrar yazılmıştır. Tabip dışı personelin icap nöbetlerine ilişkin 

sorunları çözüme kavuşturulmamıştır. 

8. Madde 33: Bir önceki kararın genel hükümler bölümünün 48. maddesi bu sefer hizmet 

kolumuzla ilgili TİS'in 33. maddesi olarak yazılmıştır. Bu maddede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 

yönetici kadrolarına vekalet eden öğretmenlere ek ders ücreti ödenmesine yer verilmiştir.  

9. Madde 34: Bir önceki kararın genel hükümler bölümünün 49. maddesi bu sefer hizmet 

kolumuzla ilgili TİS'in 34. maddesi olarak yazılmıştır. Bu maddede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 

çalışanların nöbet görevleriile ilgili düzenlemeler yer almıştır. 

10. Madde 35: Bir önceki kararın genel hükümler bölümünün 50. maddesi bu sefer hizmet 

kolumuzla ilgili TİS'in 35. maddesi olarak yazılmıştır. Bu maddede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 

görev yapan öğretmenlere öğrenim yılına hazırlık ödeneği verileceği düzenlenmiştir.  

11. Madde 36: Bir önceki kararın genel hükümler bölümünün 51. maddesi bu sefer hizmet 

kolumuzla ilgili TİS'in 36. maddesi olarak yazılmıştır. Bu maddede yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik 

hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarının yan sıra ayrıca kadın konuk evleri, şiddet önleme ve 

izleme merkezleri, şiddetle mücadele irtibat noktalarında fiilen görev yapan personel dahil edilerek ek 

ödeme oranlarına ilaveten 10 puan yerine 20 puan verileceği belirtilmiştir.   

12. Madde 37: Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ibaresinin sağlık hizmetleri 

sınıfı olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacağı belirtilmiştir. Görüldüğü gibi "sosyal hizmet" 

kavramına yer verilmemiştir. Böylece hizmet kolumuzun adı olan sağlık ve sosyal hizmet kavramı bile 

savunulamamıştır.  

13. Madde 38: 663 sayılı KHK'nın 42. maddesinin 12. fıkrası uyarınca aylıksız izinli sayılmak 

suretiyle sözleşme personel pozisyonlarında istihdam edilenlere 375 sayılı KHK'nın Ek 9. maddesine 

göre ek ödeme verileceği belirtilmiştir.  

14. Madde 39: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin lisansüstü 

öğrenim görenlere verilecek ek ders ücretlerinin sırası ile %7 ve %20 artırımlı ödeneceği 

düzenlenmiştir.  

15. Madde 40: 1219 Sayılı Kanun'un geçici 9. maddesinin 2022 ve 2023 yıllarıiçin sözleşmeli 

uzman aile hekimlerine uygulanacağı düzenlenmiştir.  

16. Madde 41: Hizmet kolunda görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan 

değişikliklerine ilişkin sınavların liyakat ve kariyer ilkeleriçerçevesinde belli aralıklarla yapılması için 

çalışma yapılacağı belirtilmiştir.  

17. Madde 42: Bu TİS maddesinin çalışanların aleyhine sonuç verecek tehlikeli bir madde olarak 

değerlendiriyoruz. Önceki yıllarda verdiğimiz mücadelede kazandığımız bir hakkın, dolaylı yollarla elden 

çıkarılması anlamına gelmektedir. 

Bu maddede 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan kadın personelden hamileliğin 24. 

haftasından başlayıp doğumdan sonra 2 yıl süreyle gece nöbeti tutamaz ve gece vardiyası verilemez 

kuralı, isteği halinde nöbete girebilir şeklinde esnetilerek çalışanların baskı altına alınabileceği bir TİS 

maddesi oluşturulmuştur. Aynı şeklide bu maddede süt izni bittikten sonra doğumdan sonraki 2 yıllık 

süre bitmeden istediği halinde nöbete girmesi maddesi getirilmiştir. Tüm kadın çalışanların bu maddeyi 

protesto etmesini bekliyoruz.  



18. Madde 43: Hizmet kolunda bulunan personelin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü tarafından işletilen milli parklar ve tabiat parklarına girişlerde ücret alınmayacağı 

düzenlenmiştir.  

19. Madde 44: 657 Sayılı Kanun'un Ek 33. maddesi kapsamında sayılan yerlerde resmi ve dini 

bayram tatili sebebiyle verilen idari izin günlerinde fiilen görev yapanlara çalıştıkları süre ile orantılı 

olarak öncelikle izin verileceği, izin verilemiyorsa nöbet ücreti verileceği düzenlenmiştir. Böylece idari 

izinlerde çalışanlarla ilgili önemli bir sorun çözüme kavuşmuş gibi gözükmektedir. Bu madde de 2022 

yılından itibaren yürürlüğe girecektir. 

20. Madde 45: Hizmet kolu TİS metninin 4 ve 5. maddelerinde tabip dışı personelin ek 

ödemeleri ile ilgili hususta 375 sayılı KHK' ya göre belirlenen ek ödeme oranlarının %20 artırımlı olarak 

uygulanacağı düzenlenmiştir. Maddenin yazılışı açık olmadığından uygulamada ek ödeme oranına ne 

şekilde yansıyacağını görmek gerekmektedir.  

Konfederasyonumuz aracılığıyla masaya taşıdığımız teklifler Sağlık Sen teklifleri ile 

karşılaştırılmış olup, sendikaların aynı başlık altında konuya farklı yaklaşımlarını gösteren durum raporu 

aşağıdaki linkten takip edilebilir. 

https://ses.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/2022-2023-TIS-GORUSMELERI-ISKOLU-

TEKLIFLERI-RAPORU.pdf 

 Yetkili sendikanın gündemine dahi girmeyen konfederasyonumuz aracılığıyla masaya 
gönderdiğimiz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin güvenceli çalışma, baskı ve ayrımcılıkla mücadele, 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, olağanüstü durumlara yönelik tekliflerimiz aşağıda belirtilmiştir. 
Bunlar; 
 
Güvenceli Çalışmaya İlişkin Tekliflerimiz: 
Emekçilerin en önemli güvencesi örgütlenme özgürlüğüne dayalı grevli toplu sözleşmeli çalışma 
yaşamının oluşturulmasıdır. Dolayısıyla özgür örgütlenmeye dayanan grevli ve toplu sözleşmeli sendika 
yasası çıkarılmalıdır. 
 
Hukuksuz OHAL / KHK’leri sonuçlarıyla birlikte iptal edilmelidir. OHAL Komisyonu lağvedilmeli, ihraçlar 
işlerine iade edilmelidir. 
Covid-19 illiyet bağı aranmadan sağlık kurumlarında çalışan tüm personel için meslek hastalığı 
sayılmalıdır. 
 
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için sağlık iş kolundaki emek ve meslek örgütlerinin verdiği “şiddet yasası 
teklifi”nin ceza ve idari hukukta yer bulması için Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma yürütülmelidir. 
Sağlıkta şiddet yasasının caydırıcı olması için iş kolunda örgütlü sendikalar ve meslek örgütleriyle ortak 
çalışma yapılmalı, kanun teklifi hazırlanmalı, meclise sunularak yasalaştırılmalıdır. 
 
Baskı ve Ayrımcılıkla Mücadele Tekliflerimiz: 

 
Sendika seçme ve örgütlenme önündeki ayrımcı ve baskıcı uygulamalar nedeniyle oluşan fiili engeller 
kaldırılmalı, ayrımcı ve baskıcı uygulamalara son verilmelidir. 
 
Siyasi kayırmacılığa son verilmeli, kadrolaşma durdurulmalıdır. 
 
Mesleğe yeni başlayan sağlık emekçilerinin işe başlayış işlemleri sırasında çalışanın bilgi eksikliğinden 
yararlanılarak yandaş sendika lehine yapılan “sendikal rekabeti ortadan kaldıran, sendika seçim hakkını 
engelleyen üyeliklerin önüne geçilmesi için; toplu işe başlayışlarda işyeri sendika temsilcileri ve sendika 



işyeri temsilcileri (yetkili ve yetkisiz tüm işyeri temsilcileri) uyum eğitimi programına koşulsuz katılmalı 
ve sendikalarını tanıtmalıdır.” Sendika işyeri temsilcisi ve işyeri sendika temsilcilerinin yer almadığı 
eğitimlerde yapılan üyeliklere itiraz edilebilmeli, sendikal rekabeti engelleyen sendika seçme 
özgürlüğünün ihlaline yönelik itiraz İSGK da gündemine alınmalı çıkan kararlar tüm çalışanlara 
duyurulmalıdır. 
 
Göreve başlarken ve görev sırasında, sendika, siyasi ve felsefi düşünce, etnik köken, inanç, cinsiyet, 
engellilik, yaş, LGBTİ+'lere yönelik ayrımcılığa son verilmelidir. 
 
Keyfi uygulamaları önlemek için mevzuat nesnel ölçütleri kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Keyfi 
uygulamalarda bulunan yöneticilerle ilgili idari, mali, hukuki ve cezai sorumluluk düzenlenmelidir. 
 
Mobbing ile ilgili mevzuattaki boşluk doldurulmalı, mobbinge karşı etkili tedbirler alınmalı, mobbing 
uygulayanlar hakkında kişisel sorumlulukları ile ilgili idari, mali, hukuki ve cezai sorumluluk dü-
zenlenmelidir. 
 
ASM'de çalışan emekçilerin senelik, hastalık ve sendika izinlerinin kullanılmasında izni kullanan kişinin 
kendi yerine birini bulma şartı kaldırılmalıdır. İzni kullanan kişiden hiçbir ücret kesintisi yapılmamalıdır. 
Hizmetin devamlılığının sağlanması Sağlık Müdürlüğünün sorumluluğundadır. 

 
Mali Haklara İlişkin Diğer Tekliflerimiz: 
İcap Nöbeti ile ilgili düzenlemede; İcap nöbetlerinde 130 saati aşan süreler içinde ödeme yapılmalı, bu 
ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamalı. 
 
İcap nöbet ücretleri mesleğe, hizmetin aslı ya da tali unsuruna göre değil icap nöbetinde yer alan tüm 
sağlık emekçilerine ödenmek koşuluyla sağlanmalı ve hizmetin bütünselliği ilkesi göz önünde 
tutulmalıdır. 
 
Haftalık çalışma süresi 35 saate düşürülmeli, engelli personelin çalışma saatleri engel durumuna göre 
ayrıca düzenlenmeli, 
 
Yılda en az iki tam maaş tutarında ikramiye verilmelidir. 
 
Çocuk ve aile yardımı yoksulluk sınırı gözetilerek belirlenmelidir. Okula giden çocuklar için ayrıca 
öğrenim ödeneği verilmelidir. 
 
Kamu lojmanlarının kullanımındaki keyfilik kaldırılmalı, lojmandan yararlanmayanlar için kira yardımı 
düzenlenmelidir. 
 
Geçici görev yollukları göreve gitmeden ve seyyar görev tazminatları görev esnasında ödenmelidir. 
Yolluk ve görev tazminatların ödenmemesinden kaynaklı ekonomik kayıplar işlemi yapmayan veya 
yaptırmayan amir ya da memura rücu edilmelidir. 
 
Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı, maaşın asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilimi 
olan %15 uygulanmalıdır. 
 
696 sayılı KHK ile 657 sayılı kanunun 4/C maddesine göre çalışan geçici işçiler 4/B sözleşmeli personel 
yapılmıştı. Ancak bu şekilde çalışanların ek ödemesi oldukça düşük tutulmuştu. Bu durum aynı statüde 
çalışanlar arasında eşitsizlik getirdiğinden sözleşme pozisyonlarına denk gelecek şekilde mevcut 
4/B’liler gibi ek ödeme almalarının sağlanması gerekmektedir. 
 
Çalışma Koşullarına İlişkin Tekliflerimiz: 



Haftalık çalışma süresi 35 saate düşürülmeli, zorla fazla çalışma yasaklanmalı, bir ayda tutulan nöbet 
sayısı 6 ile sınırlandırılmalıdır. 
 
24 saat kesintisiz çalışma insan sağlığına aykırıdır, 24 saat çalışma uygulaması kaldırılmalıdır. 
 
Kesintisiz hizmet veren yerlerde bir saatlik öğlen dinlenme süresi mesaiden sayılmalıdır. 
 
Personel eksikliği nedeniyle yapılan, çalışanları cezalandırma ve baskı aracı olarak da kullanılan geçici 
görevlendirmeler kaldırılmalı, her kurumun ihtiyacı oranında personel istihdamı sağlanmalıdır. 
 
Yıllık izinler iş günü üzerinden hesaplanmalı, yıllık izinlerde yol süresi de izne eklenmeli yıllık izinlerin 
alınmasında amirin insiyatif kullanması yıllık izin kullanma hakkına müdahale edilmesi engellenmeli, 
yıllık izin hakkı kullanılamadığında ortadan kalkmamalıdır. 
 
Kamu emekçisinin birinci derecede yakınının ayaktan veya yatarak tedavide refakate ihtiyacı olduğu 
durumlarda refakat eden kamu çalışanı ücretli mazeret izinli sayılmalıdır. 
 
Her çalışanın faydalanacağı dinlenme ve giyinme odaları ve odaların standartları zorunlu hale 
getirilmeli, oda standartlarının değerlendirilmesinde ve yeterliliğinde çalışan temsilcisi görüşü ve 
önerileri dikkate alınmalıdır. 
 
Her meslek gurubu için meslek tanımları, görevleri ve sınırları netleştirilmeli, görev dışı çalıştırma 
engellenmeli, olağanüstü durumlarda meslek tanımı ve görevlerinin çerçevesi ve sınırı belirlenmelidir. 
 
Poliklinik hizmetlerinde mesai dışı çalıştırma uygulamalarının tamamı kaldırılmalıdır.  
Hasta ve çalışan güvenliği için Hasta/hemşire, hasta/ doktor gibi zorunlu oranlar belirlenmeli, hizmetin 
niteliği, hasta ve hastalığın karmaşıklığı, meslek deneyimi, eğitim düzeyi gibi koşullar bu oranlarının 
belirlenmesinde dikkate alınmalı, hizmetin yapılması için gerekli olan asgari koşulların sağlanamaması 
yönetici hizmet kusuru olarak kabul edilmelidir. 
 
İSGK'da alınan kararlarda oy çoğunluğu sağlanmadığı durumlarda çalışan temsilcisinin oyu kararın 
alınmasında belirleyici olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. 
 
İSG birimi tarafından hazırlanan kurum İSG plan ve programının ve risk değerlendirme planının 
onaylanmasında çalışan temsilcisi de imza yetkisine sahip olmalıdır. 
 
6331 sayılı yasaya göre tanımlanan çalışan temsilcisi her şekilde seçimle belirlenmelidir. 
 
İSG birimi kurum denetimleri zorunlu hale getirilmeli her ay ve iş kazası ya da ramak kala olay 
bildirimleri sonucunda olayın gerçekleştiği birimlerde kurum İSG denetimi yapmalı ve bu denetimde 
çalışan temsilcisi de koşulsuz yer almalıdır. 
 
Sağlık çalışanlarının somatik belirtilerine göre ruh sağlığı ile ilgili izlemler için birim oluşturulmalı, 
periyodik izlemlerle çalışan ruh sağlığı takip edilmelidir. 
 
İşyeri hekimi ve iş sağlığı uzmanlarının tarafsız ve bağımsız bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesi 
için özel bir iş güvencesi sağlanmalıdır. 
 
Mesleki hizmet içi eğitimler mesai saatinde eğitimin amacına ve yöntemine uygun olarak yüz yüze 
yapılmalıdır. 
 
8 Mart kadın emekçiler için resmi tatil olmalıdır.  



 
Kadınların regl olduğu dönemler için isteğe bağlı olarak ayda 2 gün ücretli izin verilmelidir. 
 
Çocuk Bakımına Yönelik Diğer Tekliflerimiz: 
Ücretli doğum izni artırılmalıdır, kadınlar için doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra altı ay ücretli 
doğum izni verilmelidir. 
Süt izni doğumdan sonra ücretli doğum izni bittikten itibaren bebeğin ilk 1 yaşına kadar günlük 3 saat 
ücretli süt izni olarak, bebek 2 yaşına gelinceye kadar da günlük ücretli 1,5 saat süt izni olarak uygulanır. 
Süt izni statü farkı gözetilmeksizin tüm çalışanlar bakımından eşit olarak uygulanır. Ücretli süt izninde 
herhangi bir performansa dayalı ek ödeme kesintisi yapılamaz. 
 
Hamile kadınlara, doğumdan sonra iki yıla kadar, nöbet tutturulamaz, fazla çalışma yaptırılamaz. Ayrıca 
bu dönemlerde radyasyon, kimyasal madde, hastalık riski taşıyan ortamlara, fiziksel güç gerektiren ve 
iş yoğunluğu olan yerlerde çalıştırılamazlar.  
 
Doğumdan dolayı ücretsiz izne ayrılan kamu çalışanı kadınların, izinde geçen süreleri emekli kesenekleri 
devlet tarafından ödenmesi koşuluyla emeklilikten sayılmalıdır.  
 
Doğum nedeniyle babaya verilen ücretli izin 20 güne çıkartılmalıdır. 
 
Birinci Basamak Hizmetlerine İlişkin Diğer Tekliflerimiz 
ASM sözleşmelerinin genel işlem koşullarına sahip olması ve hekimlerin devlet gücü karşısında zayıf 
durumda olmasından kaynaklanan sözleşme koşullarındaki dengesizliği ortadan kaldırmak için ASM 
sözleşmeleri de toplu sözleşmeye dahil olmalı, bireysel olmamalıdır. 
 
Nüfusa ve performansa dayalı sağlık hizmeti yerine bölge tabanlı hizmet sunumu yapılmalıdır.  
 
 Görev tanımlarının belirsizliği, her gün yeni iş yüklenmesi ve çalışan sayısının azlığından kaynaklı olarak 
iş yükü artmıştır. ASM’lerde ve TSM’lerde görev tanımları netleştirilmelidir.  
 
ASM cari giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmalıdır. 
 
Mobil hizmetlerin nitelikli sunulması için araç ve uygun mekân tahsis edilmedir. ASM-TSM binalarının 
fiziki yetersizlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından giderilmeli, çalışanlara uygun dinlenme alanları 
sağlanmalıdır.  
 
 112 İstasyonlarında ve komuta merkezlerindeki çalışan eksikliği kadrolu istihdamla giderilmelidir.  
 
Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışan teknisyenlere uygulanan protez kota sayısı düşürülmeli, 
kullanılan malzemeler insan sağlığına uygun malzemelerden temin edilmelidir.  
 
 Aile hekimlerine eş ve çocuk yardımı verilmelidir. 
 
Sosyal Hizmetlere Yönelik Diğer Tekliflerimiz: 
 
Ağır engelli, çocuk ve yaşlılara hizmet veren yatılı kurumlarda çalışanların ek ödeme oranlarına 10 puan 
ilave edilerek artış sağlanmıştı. Benzer koşullarda ve risk altında hizmet vermesine rağmen kadınlara 
hizmet veren yatılı kurumlarda çalışanlara puan ilavesi yapılmamıştı. Bu maddenin düzeltilmesi ve 
kadınlara hizmet veren yatılı kurumların da aynı puan artışından yararlanmaları sağlanmalıdır. Yaşlı ve 
engelli bireylere bilfiil hizmet veren kadro karşılığı sözleşmeli personellere de ek ödeme oranlarına 10 
puan ilave edilerek ek ödeme yapılmalıdır. 
 



Meslek farklılıklarını ve meslek sorumluluk sınırlarını ortadan kaldıran, kişilere görevi ve yetkisi 
olmayan işlerin yaptırılmasına zemin hazırlayan sosyal çalışma görevlisi gibi çatı kavramıyla meslek ve 
disiplinleri aynılaştırarak hizmetin niteliğini bozan uygulamalardan vazgeçilmelidir.  
 
Mesleki çalışmalara ve meslek elemanları tarafından hazırlanan raporlara yöneticiler tarafından 
bilimsel ve mesleki olmayan biçimlerde müdahale edilmesi engellenmelidir. 
 
Fiilen genel idari hizmet sınıfı işlerini yapan yardımcı hizmetler personelinin sınavsız genel idari 
hizmetler kadrosuna geçişleri sağlanmalıdır. 
 
Çocuk eğiticilerinin kadrosu genel idari hizmetler sınıfından çıkartılarak sağlık hizmetleri sınıfına 
alınmalıdır. 
 
Vekâleten idarecilik kaldırılmalı, asil idarecilik kadrolarına liyakat ile seçim yöntemi ile atama 
yapılmalıdır.  
 
Atama ve yer değiştirme yönetmeliği değiştirilmeli, tayin ve yer değiştirmede hiçbir kurumda olmayan 
koşul ve kriterler ortadan kaldırılmalıdır. 
 
Sosyal hizmetler risk ve tehdidin yüksek olduğu bir çalışma alanıdır. Sosyal incelemeler, evde hizmet 
verilmesi gereken durumlar, güvenlik riski olanlara yönelik kurumlarda yapılan çalışmalar, çalışanlara 
yönelik tehditler başta olmak üzere çalışanların fiziki ve hukuki güvenliklerinin sağlanması için gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 
 
Olağanüstü Durumlara (Doğal Afet, Pandemi Gibi) Yönelik Tekliflerimiz: 
 
Çalışma saatlerinin düzenlenmesi konusunda görev yapılan birimin risk seviyesi ve riske maruziyet 
durumuna ve kullanılan kişisel koruyucu ekipmanın kullanım süresine göre çalışma süreleri ve sıklığı 
bilimsel kanıtlara dayalı olarak yeniden belirlenmelidir. 
 
Yoğun bakım, acil servis, bulaşıcı hastalıklar servisi gibi iş yoğunluğunun ve hasta karmaşıklığının farklı 
olduğu birimlerde hasta sayısına göre çalışan/ hasta oranları meslek standartlarına uygun 
belirlenmelidir. Covid-19 salgınında, hemşire-hasta oranının belirlenmesi ve olası vakalarda hemşire-
hasta oranını 1:5-1:8, kesinleşen hafif ve orta şiddetli hastalarda 1:3-1:5 ve YBÜ’nde 1:1- 1:3 arasında 
değişebileceğini ayrıca invaziv mekanik ventilasyonda izlenen ve hemodinamik instabilitesi olan 
hastalar için 1:1 hemşire-hasta oranı sağlanmalıdır. 
 
Olağanüstü durumlarda çalışan temsilcileri, sendika işyeri temsilcileri yetki ayrımı gözetilmeksizin 
oluşturulan kurul ve komisyonların içerisinde yer almalı bu durum inisiyatife bırakılmamalıdır. 
 
Olağanüstü durumlarda çalışma saatine yönelik düzenlemeler çalışanlar arasında eşitsizlik yaratacak 
şekilde düzenlenmemeli, çalışma saatinin azaltılması halinde hizmetin özelliği gereği haftalık 40 saat 
çalışmaya zorlananlara bu süreler fazla mesai olarak ücretlendirilmelidir. 
 
Olağanüstü durumlarda röntgen ve laboratuar hizmetini acil birim dışında fakat acil hastalara hizmet 
vermek suretiyle yürütenlere artırımlı nöbet ücreti ödenmeli, işin üretildiği birim yerine işin niteliği 
dikkate alınmalıdır. 
 
Olağanüstü durumlarda alınacak tedbirler kapsamında planlamalar yapılırken yetki ayrımı 
yapılmaksızın işyeri sendika işyeri temsilcileri bu planlamalar içerisinde yer almalıdır. 
 



Günlük çalışma süreleri (vardiya süresi) 6 saate indirilmeli, hemşirelerin 24 saatlik nöbet sistemiyle 
çalışmasının önüne geçilmeli, vardiyalar arasında çalışan sayısına, çalışılan birime, hastalık riskine, 
hasta sayısına ve karmaşıklığına, kullanılan kişisel koruyucu ekipman durumuna göre uzun dinlenme 
süreleri oluşturulmalı ve haftalık toplam çalışma süreleri 30 saati aşmamalıdır.  
 
Çalışma saatleri ve vardiya biçimlerine bağlı olarak sağlık çalışanları yakından (Hemşirelerin doyumu ve 
beklentileri, hemşirelere bulaş durumu, hasta bakımı ile ilgili hatalar vb.) izlenmelidir. 
 
Sağlık çalışanlarının etkin, verimli ve güvende çalışabilmesi için öncelikle çalıştığı birimlerde istihdamı 
çalışanın onayı alınarak sağlanmalıdır. 
 
6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunu madde 13 de yer alan "çalışmaktan kaçınma hakkı" İSG kurul 
kararların bağlanmış fakat İSG kurullarının olağanüstü durumlarda toplantı zamanı ve karar süresi 
belirtilmekten kaçınılmıştır. Kurulun oluşturulmaması, toplanmaması, karar vermede gecikmesi ya da 
vermiş olduğu karar neticesinde çalışanın iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması ya da 
ölümü halinde kurulun her bir üyesinin hukuki ve cezai sorumluluğunun belirlenmesi gerekmektedir.  
 
Sağlık çalışanlarının olağanüstü durumlarda ihtiyaca binaen gibi muğlak ifadelerle görevlendirilmesi 
ayrımcılığa yol açmaktadır. İhtiyaca binaen ifadesinin kullanımının engellenmesi, idari eylem ve 
kararların gerekçelerinin nesnel kriterlere göre ve yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu kriterler 
belirlenirken görev tanımı, hizmet puanı, yaş, deneyim, sendika yöneticiliği, hastalık, engellilik, eş ve 
çocuk durumu gibi görevlendirmeye tabi çalışan listesi görevlendirmeyle birlikte çalışana yazılı olarak 
bildirilmeli ve çalışanın itirazı dikkate alınmalıdır.  
 
Sağlık meslek mensuplarının görev ve yetki tanımlamalarının olağanüstü dönemlerde yetki karmaşasını 
ortadan kaldırmak için yeniden tanımlanması gerekmektedir.  
 
Olağanüstü durumlarda sağlık çalışanlarına çalıştıkları dönem boyunca hizmet puanlarının 2 kat artması 
ya da derece ilerlemesinin sağlanması. 
 
Sonuç olarak;  
 
Yukarıda yer alan taleplerimiz/ tekliflerimiz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin mali, özlük ve sosyal 
haklarının korunmasında ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde son derece önemli talepler olmasına 
rağmen yetkili sendika bu ve benzer talepleri teklifler arasına almayarak bu talepleri toplu sözleşme 
konusu yapmayarak toplu pazarlık sürecini eksik ve hatalı yürütmüştür. Yüzden fazla sunmuş 
olduğumuz teklifin sadece dört tanesi bu TİS'le çözüme kavuşturulmuştur.   
 
Çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliğine uygun hale getirilmemesinin dolaylı ya da doğrudan 
sonucunda 420'ye yakın sağlık emekçisinin hayatını kaybettiği ve kaybetmeye devam ettiği bir 
dönemde imzalanan TİS'de Covid-19'a bağlı iş kazalarından ve meslek hastalığına yönelik düzenleme 
dahi tartışma konusu yapılmamış ve illiyet bağı aranan meslek hastalığı düzenlemesi olduğu gibi 
bırakılmıştır.  
 
Diğer 5 TİS'te olduğu gibi 6. TİS görüşmelerinde de yandaş sendikalar ve hükümet, sağlık ve sosyal 
hizmet emekçilerini sefalet ücretine mahkum etmiştir. Özlük haklara yönelik bir kazanım elde 
edilmemiştir. Çalışma yaşamının demokratikleşmesi ise hiç gündeme gelmemiştir. 
 
GREV hakkı içermeyen, yandaş sendikaların zorlama üyelikler ile yetkili hale getirildiği bu TİS düzenini 
ancak daha fazla örgütlenerek, birlikte mücadele ederek değiştirebiliriz. 
 


