
 
TİS GÖRÜŞMELERİ- İŞKOLU TEKLİFLERİNE İLİŞKİN RAPOR 

 
Bu metinde 6. Dönem 2022-2023 yıllarını kapsayan Kamu İşveren 
Heyeti ile Sağlık Ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası arasında 
akdedilen sağlık ve sosyal hizmetler kolu toplu sözleşmesi teklifleri 
ile Sendikamız Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının 
teklifleri karşılaştırılmıştır. Öncelikle Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Çalışanları Sendikası'nın yeni teklifleri, arkasındandan da 2019/1 
Sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında Yer Alan 
Hükümlerden Aynen veya Değiştirilerek Teklif Edilen Mali ve Sosyal 
Haklar karşılaştırması yapılmış, bazı teklifler hakkında ve tekliflerin 
geneli hakkında sendikamız görüşü açıklanmıştır. Sağlık Sen'in 
teklifleri arasında yer almayan fakat sendikamızın güvenceli 
çalışma, baskı ve ayrımcılıkla mücadele, çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi, çocuk bakımına, sosyal hizmetlere, birinci basamak 
sağlık hizmetlerine olağanüstü dönemlere yönelik talepleri de bu 
metne eklenmiştir. KESK heyeti olarak bu taleplerimizin 
gündemleştirilmesi, tartışılması ve tartıştırılması biz sağlık ve sosyal 
hizmet emekçileri için çok elzem bir ihtiyaçtır.  
 
YENİ TEKLİF EDİLEN MALİ VE SOSYAL HAKLAR 
 
Sağlık Sen Teklifi: Sağlık Hizmetleri Sınıfı  
Madde 40 - (1) 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci 
fıkrasının III numaralı bendi ve diğer hükümleri ile diğer mevzuatta 
yer alan “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri” ibareleri 
“Sağlık Hizmetleri Sınıfı” olarak uygulanır. 
 
SES TEKLİFİ: Sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışanların tümü 
sağlık ve sosyal hizmet sınıfında sayılmalıdır. 
 
Sağlık Sen Teklifi: Tazminatlar  
Madde 41 - (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek 
Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde 
belirlenmiş olan tazminat oranları, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu 
kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadrolarında bulunanlardan 
İstanbul iline tahsisli olanlarında 50, diğerlerinde 40 puan artırımlı 
uygulanır.  
(2) Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 
Karara ekli II sayılı Cetvelin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare 
Hizmetleri” bölümünün 16 ve 17 nci grupları ile (III) sayılı Cetvelin 



“G” bölümünde belirlenmiş olan tazminat oranları, Sağlık ve Sosyal 
Hizmet Kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadrolarında 
bulunanlardan yükseköğrenim yapmış olanlar için %10 artırımlı 
olarak uygulanır. 
 
SES TEKLİFİ:  
KESK’in genel talepler için sunduğu 2022 yılı için mali ve sosyal hak 
teklif tablosunda özel hizmet tazminat oranlarının öncelikle 30 puan 
arttırılarak, ardından aylık katsayının %43.5 artışı talep edilmiş ve 
bu artışın özel hizmet tazminatına da yansıması halinde gerekli 
artışların sağlanacağı belirtilmiştir. Yan ödeme katsayısının ise 
%100 arttırılması talep edilmiştir.  
 
Sağlık Sen Teklifi: Ek gösterge  
Madde 42 - (1) 657 sayılı Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge 
Cetvelinin “III - Sağlık Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendi, 
sonuna “ve diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri” ibaresi eklenmiş 
olarak uygulanır; aynı bölümün (b) bendi ise uygulanmaz. 
 
SES TEKLİFİ:  KESK’in genel talepler içerisinde sunduğu mali ve 
sosyal hak tablosundan da anlaşılacağı gibi ön lisans ve lisans 
mezunlarının ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi, diğer gruplarda 
bulunan ek göstergelerin ise 800 puan arttırılması teklif edilmiştir.  
 
Sağlık Sen Teklifi:  
Ek ödemenin en az tutarı  
Madde 43 - (1) 209 sayılı Kanunun 5 maddesinin ikinci fıkrasının 
altıncı cümlesi ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi “Bu fıkra uyarınca personele her ay 
yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı 
veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net 
tutarının %40 fazlasından az olamaz.” şeklinde, 2547 sayılı 
Kanunun 58 inci maddesinin (i) fıkrasının 3 üncü paragrafının birinci 
cümlesi “Üniversitelerin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personeline 
bu madde uyarınca her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca 
kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş 
olan ek ödemenin net tutarının %40 fazlasından az olamaz.” 
şeklinde uygulanır. 
 
Ek ödeme usulü:  



Madde 44 - (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 
2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 2659 
sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında personele döner 
sermayeden her ay yapılacak ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı 
veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net 
tutarından az olmayacak ek ödemelerde; bu ödemeye hak 
kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin 
hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga 
vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. 
 
Döner sermaye tavan oranında istisna:  
Madde 45 - (1) İlgili mevzuat ve bu toplu sözleşme hükümleri 
uyarınca döner sermaye bütçelerinden karşılanmak üzere 
personele verilmesi öngörülen ek puanlar ve kadro unvan katsayısı 
artışları, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 
sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 2659 sayılı 
Kanunun 30 uncu maddesi kapsamındaki tavan oranlar dikkate 
alınmaksızın uygulanır. 
 
SES TEKLİFİ: Ek Ödeme Yöntem ve Usul  
Emekliliğe yansıyan tek kalemde temel ücret esas alınmalı, temel 
ücret ve emekli aylığı artırılmalı, her türlü ek ödeme emekliliğe 
yansıtılmalıdır. 
Ek ödeme dağıtımında ödüllendirme adı altındaki yandaşlığa son 
verilmeli ve ödüllendirmenin gerekçesi ve nesnel ölçütleri özlük 
dosyalarında yer almalı ve tüm çalışanlara ilanen duyurulmalıdır. 
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden 
Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin Dağıtım esaslarını düzenleyen 5. 
Maddesi 1. Fıkrası ‘'Birimde çalışanların, birim veya alt birim 
ortalamasına göre değerlendirilmesine veya birim ve alt birim or-
talamasının birlikte ve hangi oranlarda değerlendirilmesi gerektiğine 
yönetim kurulu yerine döner sermaye komisyonu karar verir. Alt 
birimin, özelliklerinden dolayı birim ortalamasının altında kalması 
durumunda, hesaplamaların birim ortalamasından yapılıp 
yapılmamasına yönetim kurulu yerine döner sermaye komisyonu 
tarafından karar verilir. Adına bireysel gelir getirici faaliyet puanı 
girilmeyen kadro-unvan gruplarından hangilerinin alt birim veya 
birim ortalamasından ek ödeme alabileceklerine yönetim kurulu 
yerine döner sermaye komisyonu karar verilebilir. 
Yönetmeliğin diğer maddelerinde geçen yönetim kurulu yerine 
döner sermaye komisyonu ibaresi eklenmelidir. 



 
 
Sağlık Sen Teklifi: İdari izinlerde çalışma 
Madde 46 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren 
kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin kamu personeline 
genel olarak idari izin verilen günlerdeki çalışmaları karşılığında, 
söz konusu çalışmaları takip eden ay içerisinde aynı süre kadar izin 
kullandırılır veya bu çalışmalar 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü 
maddesi kapsamında nöbet hizmeti olarak değerlendirilmek 
suretiyle nöbet hizmetlerine ilişkin hükümler uyarınca ilgililere nöbet 
ücreti ödenir. 
 
SES TEKLİFİ: İdari izinlerde çalışma 
KESK’in genel talepler için sunduğu mali ve sosyal hak tablosunda 
nöbet ücretlerinin fazla çalışılan her bir saate karşılık %50 
fazlasının, hafta sonu ve tatillerde çalışılması halinde %100 
fazlasının ödenmesinin, diğer fazla çalışma halinde ise aylık 
mesainin 140’a bölünmesi ile bir saatlik ücretin karşılığı fazla 
çalışma ücretinin ödenmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda idari 
izinlerde çalışanlara da saat ücreti karşılığı fazla çalışma ücreti 
ödenmelidir.  
 
Sağlık Sen Teklifi: Sabit ek ödemenin döner sermayeden 
mahsup edilmemesi 
Madde 47 - (1) 209 sayılı Kanunun 5 maddesinin ikinci fıkrasının 
altıncı cümlesi ile ek 3 üncü maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesinin (i) fıkrasının 3 üncü paragrafının birinci cümlesi ve 2659 
sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak 
olan (sabit) ek ödemelerin ödenmesinden sonra kalan 
dağıtılabilecek ödeme tutarları, anılan maddeler uyarınca yürürlüğe 
konulmuş bulunan yönetmeliklerde öngörülen usule göre dağıtılır. 
 
SES TEKLİFİ: Sabit ek ödemenin döner sermayeden mahsup 
edilmemesi 
 
Sağlık Sen Teklifi: Sağlık Hizmet Tazminatı Sözleşmesi 
Madde 48 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren 
döner sermayesi bulunan kurum ve kuruluşların kadro ve 
pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sağlık hizmet 
tazminatı ödenebilir. Sağlık hizmet tazminatının ödenebilecek aylık 
tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 
%100'ünü geçmemek üzere ilgili kurum ve kuruluş ile ilgili kurum ve 



kuruluşta en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında 
yapılabilecek sözleşmeyle belirlenir. 

 
Toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanacak olan bu 
sözleşme, ilgili kurum ve kuruluşta en çok üyeye sahip sendikanın 
genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından 
yetkilendirilecek bir temsilcisi ile yükseköğretim kurumlarının tıp ve 
diş hekimliği fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 
rektör, diğer kurum ve kuruluşlarda ilgili Bakan arasında, toplu 
sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde ya-
pılabilir. 
 
İlgili döner sermayenin vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik primi 
borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 
onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve 
ücret borcu bulunması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme 
yapılamaz. Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların 
oluşması durumunda mevcut sözleşme kendiliğinden hükümsüz 
kalır. 
 
SES TEKLİFİ:  
SES’in genel TİS teklifleri dışında böyle bir teklifi yok. Kaldı ki bu 
husus SES’in yıllardır savunduğu grevli toplu sözleşmeli özgür toplu 
pazarlık düzeninde hayata geçebilecek bir öneridir.  

 
Sağlık Sen Teklifi: Emekli aylıklarının artırılması 
Madde 49 - (1) 5434 sayılı Kanunun ek 84 üncü maddesi hükümleri, 
madde kapsamı dışında kalan Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil 
kadrolar ve aynı unvanlı pozisyonlar esas alınarak emekli, adi 
malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlar için de 
lisans mezunu olanlara (4500), diğerlerine (2500) gösterge rakamı 
esas alınmak suretiyle uygulanır. 
 
SES TEKLİFİ:  
KESK’in genel talepler kapsamında emekli aylıkları ile ilgili ileri 
sürdüğü teklif bizim için de geçerlidir.  
 
Sağlık Sen Teklifi: Fiili Hizmet Süresi Zammı 
Madde 50 - (1) Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda veya bu 
kadrolarla aynı unvanı taşıyan pozisyonlarda biyolog, sağlık 
teknikeri/sağlık teknisyeni (çevre sağlığı), sağlık teknikeri (yaşlı 
bakım), sağlık teknikeri (evde bakım), sağlık teknikeri/sağlık 
teknisyeni (tıbbi sekreter), çocuk gelişimcisi, psikolog, sosyal 



çalışmacı unvanlarında bulunanlar 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı 
maddesinde yer alan tablonun (20) numaralı sırası kapsamında 
değerlendirilir. 
2)5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan tablonun (20) 
numaralı sırası kapsamındaki kamu görevlilerinin fiili hizmet süresi 
zammı hesabında, günlük normal çalışma sürelerinin üzerindeki 
nöbet hizmetlerinin kesintisiz her 8 saati için 1 gün ayrıca dikkate 
alınır. 
3) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin röntgen birimlerinde yürütülen 
hizmetlerden 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde yer alan 
tablonun (11) numaralı sırası kapsamında bulunanlar bu sıra 
kapsamında değerlendirilir. 
 
SES TEKLİFİ:  
5510 sayılı kanunun 40.maddesindeki tabloda 20 numarada düzen-
lenen fiili hizmet süresi zammının 90 güne çıkarılması, tablonun 11. 
maddesindeki fiili hizmet süresi zammının 120 güne çıkarılması, 
madde metninde fiili hizmetin fiilen çalışma şartına bağlanması 
düzenlemesinin çıkarılması, mesleğe başlama tarihinin esas alına-
rak fiili hizmetin uygulanması ve bu şekilde hesaplanacak fiili hizmet 
süresi zammının emeklilikte 8 yıl olarak uygulanması sağlanmalıdır. 
 
Sağlık Sen Teklifi: Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi 
Madde 51 - (1) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı 
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A 
maddesinin dört ila yedinci fıkra hükümleri, anılan maddenin 
yürürlüğe girmesinden önce, 657 sayılı Kanununun 4 üncü 
maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu 
kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda ilgili mevzuatı gereği kura 
ile ataması öngörülenler dışında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesine ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında 
yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda istihdam edilmiş olup 
2/1/2022 tarihinde aynı statüde görev yapmakta olanlardan talepte 
bulunanlar hakkında da uygulanır. Bunların anılan statüde geçirmiş 
oldukları hizmet süreleri 45/A maddesinin dördüncü fıkrasında 
öngörülen üç yıllık çalışma süresi şartının yerine getirilmesinde 
değerlendirilir. Bu çerçevede söz konusu maddenin yedinci fık-
rasının uygulanmasında, fıkrada yer alan “Bakanlık veya bağlı 
kuruluşlarının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye” ibareleri 
“kurum ve kuruluşların 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine”, 
“Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına” 
ibaresi ise “Strateji ve Bütçe Başkanlığına” olarak dikkate alınır.  



(2) Birinci fıkra hükümleri, söz konusu personelden, 2/1/2022 tarihi 
itibarıyla 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca doğum, 
evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan 
eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay 
süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik 
sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilmiş olmakla birlikte 
pozisyonları saklı tutulan ve istekleri üzerine yeniden hizmete 
alınabilecekler hakkında, anılan madde hükümleri uyarınca yeniden 
hizmete alındıkları tarihte uygulanır. 
4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi 
Madde 52 ............................ 
Vekil ebe ve hemşirelerin kadroya geçirilmesi  
Madde 53 ......................................................... 
Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanlarının kadroya 
geçirilmesi  
Madde 54................................................. 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ek ders ücreti karşılığında 
görev yapanların kadroya geçirilmesi Madde 55 .................  
 
SES TEKLİFİ: Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi 
Anayasada da açıkça ifade edildiği gibi kamu hizmetleri kamu ça-
lışanları eli ile yürütülmeli, farklı istihdam biçimleri (4/B,4/C, 4/D, 
3+1, taşeron, vekil, sözleşmeli, kadrolu vb.) ortadan kaldırılmalı, 
sağlık ve sosyal hizmet sunumu gerçekleştiren tüm çalışanlar tek ve 
güvenceli bir istihdamla çalıştırılmalıdır. Bu talebimiz gerçekleş-
tirilinceye kadar; 
a) 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesi ile 3+1 sözleşmeli personel 
çalıştırılma öngörülmüş ve bu şekilde işe alınanlar 3 yıldan sonra 
kadroya geçirilebilmektedir. Bu durum süresiz 4/B statüsünde ça-
lışanlar arasında açık ayrımcılığa sebep olmaktadır. Bu nedenle 
tüm 4/B statüsünde çalışanların tamamının 4/A'ya geçirilmesi 
sağlanmalıdır. 
b) 696 sayılı KHK ile taşeron işçiler daimi işçi kadrosuna yani 4/D'ye 
geçirildiğinden taşeron işçi çalıştırılmasına son verilerek halen 
taşeron olan işçiler de 4/B'ye kamu işçisi statüsüne alınmalıdır. 
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde kamu dışı ve taşeron olarak 
istihdam edilen çalışanlar kadroya alınmalıdır. 
Üniversite hastanelerinde çalışan 4/B'lilerin kadroya geçirilmesi 
sağlanmalıdır. 
Sosyal hizmetlerde ek ders karşılığı çalışma kaldırılmalı, personel 
ihtiyacı kadrolu istihdamla karşılanmalıdır. 



 
Sağlık Sen Teklifi: Giyecek yardımı ödeneği 
Madde 56 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren 
kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında bulunanlara yılda 
bir defa Şubat ayı aylıklarıyla birlikte olmak üzere 2022 yılı için 500 
TL, 2023 yılı için 650 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilir. 
Bu ödeneğin verilmesi, 657 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken 
giyecek yardımından yararlanmaya engel teşkil etmez.  
 
SES TEKLİFİ: Giyecek yardımı ödeneği 
Giyecek yardımı günün koşullarına, meslek riski ve 
maruziyetine, iş sağlığı kurallarının gereğine göre yeniden 
belirlenmelidir.  
 
Sağlık Sen Teklifi: Kreş hizmeti veya yardımı 
Madde 57 - (1) 200 ve daha fazla yataklı tedavi kurumlarında 
istihdam edilen memurların 0-6 yaş grubuna giren çocukları için 
kreş kurulur. Bütçe kanunlarında yer alabilecek sınırlamalara tabi 
olmaksızın bu kreşlerin tüm giderleri ilgili kurum bütçelerinden veya 
döner sermaye bütçelerinden karşılanır. 
 
(2) Yirmi dört saat esaslı hizmet veren kurum ve kuruluşlarda 
kurulan kreşlerde yirmi dört saat kesintisiz hizmet verilir. 
 
(3) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren kurum ve 
kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerine, kurumlarınca kreş 
imkanı sunulamayan 0-6 yaş grubuna giren her bir çocuğu için aylık 
3.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu 
bulunacak tutarda kreş yardımı yapılır. Bu yardımın hak edilmesi ve 
ödenmesinde 657 sayılı Kanunun aile yardımına ilişkin hükümleri 
uygulanır. 

 
SES TEKLİFİ: Kreş hizmeti veya yardımı 
0-3 yaş çocukları da kapsayacak şekilde ücretsiz, 7/24 hizmet 
veren, nitelikli ve anadilinde çocuk bakım merkezleri ve kreşlerin 
oluşturulması güvence altına alınmalıdır. 
 
Kreş hizmeti sağlanamayan yerlerde günün ihtiyaçlarına uygun 
şekilde kreş ödeneği sağlanmalıdır.  
 
Sağlık Sen Teklifi: Servis hizmeti 
Madde 58 - (1) Sağlık Bakanlığı'na bağlı şehir hastaneleri ile şehir 
merkezlerindeki bazı hastanelerin kapatılması suretiyle şehir 



merkezlerinin dışında birleştirilmiş şekilde hizmete açılan 
hastanelerde görev yapanların mesaiye geliş ve gidişleri için servis 
hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda 
bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak ve 
giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere aylık toplu 
taşıma kartı verilir.  
 
SES TEKLİFİ: Servis hizmeti 
İşe gidiş gelişlerde zorunlu servis sağlanmalıdır. Servis olmayan 
birimlerde gündüz için aylık abonman bedeli yol ücreti olarak 
ödenmeli, gece çalışması için de taksi ücreti ödenmelidir. 
 
Sağlık Sen Teklifi: Sözleşmeli yönetici ek ödeme tavan ve unvan 
katsayısı 
Madde 59 - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak 
istihdam edilen tabip dışı personelden aylıksız izne ayrılmak 
suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekli (II) 
sayılı cetvelinde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilen 
sözleşmeli personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi 
uyarınca asıl kadro ve görev unvanı itibarıyla belirlenmiş olan 
ek ödeme net tutarından az olamaz. 
 
(2) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki III sayılı 
Sözleşme Ücreti Cetvelinde yer alan ek ödeme tavan oranları, 
hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında 
yüksek lisans veya doktora eğitimi almış olan “Başkan-Diğer”, 
“Başkan Yardımcı- sı-Diğer”, “Müdür” ve “Müdür Yardımcısı” 
için %10 artırımlı uygulanır. 
 
(3) 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sağlık 
Bakanlığında Görev Yapan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme 
Yapılmasına Dair Yönerge eki 2 sayılı Sözleşmeli Personel 
Unvan Katsayıları Cetvelinde yer alan katsayılar, hukuk, kamu 
yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında yüksek lisans 
veya doktora eğitimi almış olan “Başkan-Diğer (Hekim 
Olmayan)”, “Başkan Yardımcısı-Diğer (Hekim Olmayan)”, 
“Müdür” ve “Müdür Yardımcısı” için 0,10 puan eklenmek 
suretiyle uygulanır. 

 
SES TEKLİFİ: Sözleşmeli yöneticiler 
Çalışanların yönetime demokratik katılımı için gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır. 663 sayılı KHK'nın 42. maddesi ile Sağlık Bakanlığı 



merkez ve taşra teşkilatında çalışan yöneticiler sözleşmeli çalış-
maya geçirilmiştir. Bu durum yöneticilerin sözleşmeli, çalışanların 
kadrolu olduğu garip bir durumu ortaya çıkartmıştır. Çalışanların 
yönetime demokratik katılımının sağlanabilmesi için yönetici/amir 
pozisyonunda çalışanların mutlaka kadrolu olması ve seçime dayalı 
olarak atamalarının gerçekleşmesi sağlanmalıdır. 

 
Sağlık Sen Teklifi: Sözleşmeli personelin ek ödeme oranları  
Madde 60 - (1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme 
Yapılmasına İlişkin Karara ekli Sözleşmeli Personel Ek Ödeme 
Oranları Cetvelinin “18. Anketör, İdari Büro Görevlisi, İdari Destek 
Görevlisi” sırasında yer alan “20” oranı “70” olarak uygulanır.  
 
SES TEKLİFİ:  
SES bu konuda Danıştay’a dava açmış olup dava dilekçesinde 
belirttiği gibi 20 oranının 70 olarak uygulanmasını talep etmiştir.  
 
Sağlık Sen Teklifi: İş sonu tazminatı  
Madde 61 - (1) 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca 
istihdam edilen kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanlarına, 
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların 7 nci maddesinde yer alan hükümlerin kıyasen 
uygulanması suretiyle belirlenecek olan tutarda iş sonu tazminatı 
Sağlık Bakanlığınca ödenir. 
 
SES TEKLİFİ: 
Bu husus iş kanunu kapsamında olduğundan ayrıca bir teklif 
hazırlanmamıştır.  

 
Sağlık Sen Teklifi: Sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimi  
Madde 62 - (1) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi 
hükümleri bu sözleşme döneminde de uygulanır. 
 
SES TEKLİFİ:  
Kanuni düzenleme olduğundan ayrıca yazılmamıştır.  
 
Sağlık Sen Teklifi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 
kuruluşlarda yöneticilik yapanlara ek ders ücreti  
Madde 63 - (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı 
kuruluşların Müdür, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü 



kadrolarında bulunanların hizmetlerinin haftada 30 saati ders 
niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapmaları 
karşılığında ek ders ücreti ödenir. 

 
SES TEKLİFİ: Konu hakkında teklif hazırlanmamıştır. 

 
Sağlık Sen Teklifi: Gündüzlü hizmet veren kuruluşlarda icap 
nöbet ücreti 
Madde 64 - (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı gündüzlü 
hizmet veren Sosyal Hizmet Merkezi, Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezi, Rehabilitasyon Merkezi, Toplum veya Aile Danışma 
Merkezi, Aktif Yaşam Merkezlerinde görev yapanlardan hizmet 
gereği icap nöbeti ifa edenlere nöbet ücretinin %40'ı oranında icap 
nöbet ücreti ödenir. 
 
SES TEKLİFİ: Gündüzlü hizmet veren kuruluşlarda icap nöbet 
ücreti 
Yatılı kurumlarda çalışan personelin nöbet ücretleri artırılmalıdır. 
Yatılı olmayan kurumlarda gerçekleştirilen fazla çalışma 
ücretlendirilmelidir. 
 
İcap nöbetleri ve danışmanlık tedbirleri için ödenen ücretler yapılan 
işin ve çalışanların emeklerinin karşılığı olabilmekten çok uzaktır, 
ücretlerde artış sağlanmalıdır. 
 
Sağlık Sen Teklifi: Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere 
ilave ek ders ücreti  
Madde 65 - (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 16/3/2015 
tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ek ders 
ücretinden yararlanan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora 
yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders 
ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir. 
 
SES TEKLİFİ: KESK’in genel talepler için hazırladığı mali ve sosyal 
hak tablosunda ek ders ücret göstergelerinin 140-150’den 203-
213’e yükseltilmesi teklif edilmiştir. Böylece bu teklif tüm kamu 
kurumlarında uygulanacak şekilde talep edilmiştir.  

 
Sağlık Sen Teklifi: Staj ücretleri  
Madde 66 - (1) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde sağlık tesislerinde yapılan staj 
nedeniyle stajyer öğrencilere ödenecek ücret döner sermaye 
bütçesinden karşılanmaz. 



 
SES TEKLİFİ: Konu hakkında teklif hazırlanmamıştır. 
 
 
Sağlık Sen Teklifi: Rücu  
Madde 67 - (1) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 12 nci maddesi 
kapsamında bulunanlar hariç olmak üzere Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Kolu kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadro ve 
pozisyonlarında bulunanların görevlerinin ifası esnasında tıbbi 
uygulamadan kaynaklı oluşan zararlardan dolayı idareler tarafından 
üçüncü kişilere yapılan tazminat ödemeleri ilgili çalışandan rücu 
edilmez.  
 

(2) Birinci fıkra hükümleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
itibariyle yargı veya icra mercilerine intikal etmiş olanlar hakkında da 
uygulanır. İdareler tarafından, açılmış olan dava veya icra takipleri 
hakkında feragat ve vazgeçme hükümleri işletilir; alacaklar terkin 
edilir. 
 
SES TEKLİFİ: KESK’in genel talepler ile ilgili olarak kamu 
görevlilerinin sorumluluğu konusunda hazırlamış olduğu teklif 
geçerlidir.  
 
Sağlık Sen Teklifi: Görevde yükselme ve unvan değişikliği 
Madde 68 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren 
kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerinin görevde 
yükselme ve unvan değiştirmelerinin sağlanması için, bu toplu 
sözleşme dönemi içerisinde en az bir defa söz konusu sınavlar 
yapılır.  
 
SES TEKLİFİ: Görevde yükselme ve unvan değişikliği 
İşe alımda, görevde yükselmede ve unvan değişikliğinde güvenlik 
soruşturmaları ve mülakat kaldırılmalıdır. 
 
Sağlık Sen Teklifi: Kurumlar arası yer değişikliği 
Madde 69 - (1) Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği 
fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri arasında; aile 
birliği, can güvenliğinin tehlikeye düşmesi ve sağlık mazeretine 
bağlı olarak yapılacak naklen atamalar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen 
atama sınırlamasına tabi tutulmaz. 
 



(2) Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık 
uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan aynı unvan ve 
branştaki ve aynı statüdeki personel muvafakat şartı aranmaksızın 
kurumlar arası karşılıklı olarak yer değiştirebilir ve bu şekilde 
gerçekleşen naklen atamalar 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen 
atama sınırlamasına tabi tutulmaz. 
 
(3) Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık 
uygulama ve araştırma merkezlerinden aile birliği mazeretine bağlı 
olarak Sağlık Bakanlığı'na yapılacak naklen atamalar, 2 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkra-
sında düzenlenen atama sınırlamasına tabi tutulmaz. 
 
SES TEKLİFİ: Kurumlar arası yer değişikliği 
Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık uy-
gulama ve araştırma merkezleri arasında; 

 Eşinin vefatından itibaren bir yıl içinde talep ettiği yere, 
 Eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş veya reşit 

çocuklarının boşanma tarihinden önce ikamet ettiği ile veya D ve C 
hizmet grubu illerden birine ya da halen görev yaptığı hizmet 
bölgesi ve grubu esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasına 
göre boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, 

 Sağlık ile ilgili bir alanda en az iki yıllık öğrenim gördüğünü belge-
lendirmesi hâlinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğre-
nim gördüğü yere, 

 Sağlık kurulu raporu uyarınca hastalığı tespit edilenlerin sağlıklarına 
veya sağlıklarını iyileştirmeye yardım edecek yakınlarının yanında 
çalışmalarını sağlayacak şekilde sağlık durumu nedeni ile naklen 
atama 

 Evlilik nedeni ile naklen atama 
 Can güvenliği sorunu nedeni ile naklen atama imkanı tanınmalıdır. 

 
Sağlık Sen Teklifi: Adli Tıp Kurumunda görev yapanlara adalet 
hizmetleri tazminatı  
Madde 70 - (1) Adli Tıp Kurumunun genel idare hizmetleri sınıfı ve 
yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarında bulunanlar, 657 sayılı 
Kanunun 152 nci maddesi ve buna dayanılarak 17/4/2006 tarihli ve 
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda 
yer alan Adalet Hizmetleri Tazminatına ilişkin hükümler kapsamında 
değerlendirilir. 
 



SES TEKLİFİ:KESK’in genel talepler için hazırladığı mali ve sosyal 
hak tablosunda tazminatlar ile ilgili talep ettiği oranlar tüm personel 
için geçerlidir.  
 
Sağlık Sen Teklifi: Hemşirelik yetkisi  
Madde 71 - (1) 2/1/2022 tarihi itibarıyla, ebelik diplomasına sahip 
olduğu halde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumları ile ağız ve 
diş sağlığı merkezlerinde fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi 
belge ile belgelendiren ve 2/1/2022 tarihinden itibaren üç ay 
içerisinde talepte bulunanlar, hemşirelik yetkisiyle görevlerine 
devam eder. 
 (2) Birinci fıkra hükümleri ilgili mevzuatı uyarınca doğum, evlat 
edinme, hastalık ve refakat izni, aylıksız izin gibi nedenlerle görevi 
başı bulunmayanlar hakkında, yeniden göreve başladıkları tarihten 
itibaren üç ay içerisinde talepte bulunmaları halinde uygulanır. 
 
SES TEKLİFİ:Konu hakkında teklif hazırlanmamıştır. 
 
Sağlık Sen Teklifi: Ebelerin Aile Danışmanlığı ve İşyeri 
Hemşireliği  
Madde 72 - (1) Ebelerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun 3 üncü maddesinin (ş) bendi kapsamında açılan 
sertifika programlarına katılması ve bu kapsamda çalışabilmesi 
sağlanır. 
(2) Ebelik lisans programlarından mezun olanlar, Gerçek Kişiler ve 
Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 
Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi 
kapsamında aile danışmanı unvanını alarak aile danışmanı olarak 
çalışabilirler. 
 
Sağlık Sen Teklifi: Nöbet muafiyeti 
Madde 73 - (1) 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında kadın kamu görevlileri için uygulanan iki yıllık nöbet 
muafiyeti, 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kadın memurlar 
için 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) bendi uyarınca 
kullanılan süt izni süresinin dolmasından itibaren talepleri halinde 
uygulanır. 
 
SES TEKLİFİ: Nöbet muafiyeti 
20 yıldan fazla çalışanların nöbetten muaf olmaları idarecinin 
inisiyatifinden çıkarılarak nesnel ölçütlerle belirlenmeli, çalıştığı 
birimlerin özellikleri, risk ve çalışma koşullarının özellikleri, çalışanın 
sağlık durumu, öznel durumu vb. nesnel ölçütlerle değerlendirilerek 



zorunlu bir uygulama haline getirilmeli, 
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. 
Aile hekimi ve aile hekimliklerinde çalışan kadın sağlık emekçilerinin 
gebelik ve emzirme izinleri 4/B ve diğer kadrolarda yer alanlar için 
4/A ‘ya tabi sağlık emekçileri için yapılan düzenlemeye 
eşitlenmelidir. 
 
Sağlık Sen Teklifi: 657 sayılı Kanunun 4/B ve 663 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamındakilerin 
tayin hakkı 
Madde 74 - (1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi 
kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin sağlık mazereti, 
aile birliği, can güvenliğinin tehlikeye düşmesi nedeniyle tayinlerinde 
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme hükümleri uygulanır. 
 
SES TEKLİFİ: 657 sayılı Kanunun 4/B ve 663 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamındakilerin 
tayin hakkı 

 İstihdam biçimi gözetilmeksizin mazeret (eş durumu, sağlık, eğitim, 
can güvenliği vb.) tayinleri önündeki engeller kaldırılmalıdır. 

 Kurumlar arası naklen atamanın yapılması için yılda en az 4 kere 
atama yapılmalıdır. 

 İl içi ve dışı ayrımı yapılmaksızın aynı veya benzer unvan veya 
kadrodaki kişilerin hizmet süresi gözetilmeden becayiş hakkı 
kullandırılmalıdır. 
 
Sağlık Sen Teklifi: Sözleşmeli personelin geçici 
görevlendirmesi  
Madde 75 - (1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi 
kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin geçici 
görevlendirmelerinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) 
fıkrasına tabi olanlara uygulanan hükümler uygulanır.  
SES TEKLİFİ: Konu hakkında teklif hazırlanmamıştır. 
 
Sağlık Sen Teklifi: Yükseköğretim kurumlarında mesai saatleri 
dışında çalışanlar 
Madde 76 - (1) 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) 
fıkrasında öngörülen gelirin yüzde 10'undan az ve yüzde 15'inden 



fazla olmamak üzere üniversite yönetim kurulunca tespit edilecek 
oranı, anılan maddenin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen 
personelden mesai saatleri dışında hizmete katkı sunanlara, 
çalışma süreleri ile kadro/unvanlarına göre ve aynı bentte 
belirlenmiş olan tavan oranlarının yüzde 20'sini geçmemek üzere 
her ay ayrıca ödenir. 
 
SES TEKLİFİ: Yükseköğretim kurumlarında mesai saatleri 
dışında çalışanlar 

 
Üniversite hastanelerinde görev yapan asistan hekimlerin en önemli 
sorunu aşırı ve fazla çalıştırmadır. Bu nedenle günlük çalışmanın 
ilgili mevzuatta da belirtildiği gibi nöbet süresinin 24 saat ile 
sınırlandırılması, aylık en fazla 120 saat çalıştırılabilmesi 
konusunda kesin ve uygulanabilir düzenlemeler yapılması. 
 
Sağlık Sen Teklifi: Kamu sosyal tesisleri, müze ve milli 
parklardan yararlanma 
 Madde 77 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren 
kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında bulunanlar bu toplu 
sözleşme dönemi içerisinde kamu sosyal tesislerinden ve toplu 
taşıma araçlarından %50 indirimle, müze ve milli parklardan 
ücretsiz yararlanır. 
 
SES TEKLİFİ: KESK’in genel talepler kısmında belirttiği hususlar 
geçerlidir.  
 
Sağlık Sen Teklifi: Gündelik  
Madde 78 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren 
kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarında bulunanlardan 
sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için görevlendirilen personele 6245 
sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri gündeliklerin üç katı 
tutarında gündelik ödenir. 
 
SES TEKLİFİ: KESK’in genel talepler için hazırladığı mali ve sosyal 
hak tablosunda halen günlük 18,25-18,90 TL arasında olan seyyar 
görev tazminatı (gündelik) 80 TL’ye yükseltilmesi talep edilmektedir.  
 
Sağlık Sen Teklifi: Sendikal haklar 
Madde 79 - (1) Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük 
haklarını ve çalışma koşullarını ilgilendiren kurul ve komisyonlarda 
yetkili sendika temsilcisi bulunur. 
 



(2) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen 663 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve 5258 sayılı Kanun kapsamında 
sözleşmeli statüde görev yapanların üyesi olduğu sendikanın 
temsilcisi de disiplin komisyonlarında yer alır. 
 
SES TEKLİFİ: Sendikal haklar 
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 kapsaya-
cak şekilde düzenlenmelidir. Keyfi uygulamalarda bulunan yöneti-
cilerle ilgili idari, mali, hukuki ve cezai sorumluluk düzenlenmelidir. 
 
Mobbing ile ilgili mevzuattaki boşluk doldurulmalı, mobbinge karşı 
etkili tedbirler alınmalı, mobbing uygulayanlar hakkında kişisel so-
rumlulukları 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. 

 



2019/1 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU 
KARARINDA YER ALAN HÜKÜMLERDEN AYNEN VEYA 
DEĞİŞTİRİLEREK TEKLİF EDİLEN MALİ VE SOSYAL HAKLAR 
 
Sağlık Sen Teklifi: Nöbet ücreti 

Madde 11 - (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 
33 üncü maddesinde belirlenmiş olan nöbet ücreti göstergeleri; 40 
saate kadar olanlarda %50, 41-80 saat için %60, 81 saat ve daha 
fazla olanlarda %70 artırımlı olarak uygulanır. 

(2) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen 
nöbet ücretleri 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde 
belirtilen bayram ve günler ile kamu personeline genel olarak idari 
izin verilen günler için %20 artırımlı ödenir. 

(2) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının 
üçüncü cümlesinde belirtilen yerler ile mesai saatleri dışında acil 
servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar hizmetlerinde tutulan 
nöbetler için ödenen nöbet ücretleri %50 artırımlı ödenir. 

(3) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca 
ödenen nöbet ücretleri, 20.00 - 06.00 saatleri arasında tutulan 
(icapçı/ev nöbeti dışındaki) nöbet süreleri için %50 artırımlı ödenir. 

(4) İkinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen haller 
için öngörülen artırım oranları, bu hallerden ikisinin veya üçünün 
aynı anda gerçekleştiği durumlarda kümülatif olarak birleştirilmek 
suretiyle uygulanır. 

(5) 10.9.1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan Yataklı Tedavi Kurumları 
İşletme Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin (A) bendinde yer alan 
“İcapçı nöbeti (Ev nöbeti)” tanımının ilk cümlesi, “Tabip adedi nöbet 
tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda tabipler 
ve davet halinde tabiplerle birlikte kuruma gelmek zorunda kalacak 
olan sağlık hizmetleri sınıfı ve teknik hizmetler sınıfına dahil 
kadrolarda bulunan personel ile bu sınıflarda yer alan kadro 
unvanlarıyla aynı unvanlı pozisyonlarda bulunan sözleşmeli 
personel sırayla ev nöbetini tutarlar.” şeklinde uygulanır. 

(6) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamında 
tutulan nöbetlerin karşılığında nöbet tarihini takip eden ay içerisinde 
izin kullandırılır veya aynı süre içerisinde ücret ödenir. İlgilinin isteği 
ve kurumun onayı ile nöbet karşılığı izinler ileri tarihlerde de 
kullandırılabilir. 

(7) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin son 
fıkrası hükmü uygulanmaz. 

(8) Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan 



nöbetler, acil servislerde tutulan nöbet olarak değerlendirilir. 
 
SES TEKLİFİ: Nöbet ücreti 

6331 sayılı kanunun 9.maddesi uyarınca iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin iş yeri tehlike sınıfları tebliği 26 Aralık 2012 tarihli 
Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Tebliğin ilgili bölümünde kamu ve 
özel sağlık kurumları tarafından insan sağlığına yönelik özel ihtisas 
gerektiren yataklı hastane hizmetleri ile diğer yataklı hastane 
hizmetlerinin “çok tehlikeli” iş yeri sınıfı içerisinde gösterildiği 
bilinmektedir. Bu nedenle 209 sayılı kanunun 5.maddesinde 
oldukça dar bir şekilde tanımlanan özellikli birim ek ödeme farkına 
dahil edilen birim kapsamının genişletilmesi, bu kapsamda; 
a) Tek acil servisi olan hastanelerde acil servise hizmet veren 
laboratuvar ve röntgen teknisyenlerinin yanı sıra bu şekilde acil 
servis ve diğer özellikli birimlere hizmet veren tüm çalışanların özel-
likli birim farkından yararlandırılmasının sağlanması, 

b) 657 sayılı kanunun ek 33.maddesinde tanımlanan %50 artırımlı 
nöbet ücretinin özellikli birimlere hizmet veren tüm çalışanları 
kapsayacak şekilde kapsamının genişletilmesinin sağlanmalıdır. 
İcap Nöbeti ile ilgili düzenlemede; İcap nöbetlerinde 130 saati aşan 
süreler içinde ödeme yapılmalı, bu ücret damga vergisi hariç her-
hangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamalıdır. 
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 tu-
tulmalıdır. 
Çalıştırma zorunluluğu doğduğunda nöbet ücretleri saat ücretinin en 
az iki katı olmalıdır. Gece vardiyasında çalıştırılanların ücretleri %50 
arttırılarak ödenmelidir. 
 
Sağlık Sen Teklifi: Ek ödeme  
Madde 12 - (1) 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrası uyarınca personele her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi 
uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla 
belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. 
 
SES TEKLİFİ: Ek ödeme 
Yıllık izinlerde ek ödemeden kesinti yapılmamalıdır. 
Ek ödeme dağıtımında ödüllendirme adı altındaki yandaşlığa son 
verilmeli ve ödüllendirmenin gerekçesi ve nesnel ölçütleri özlük 
dosyalarında yer almalı ve tüm çalışanlara ilanen duyurulmalıdır. 
Emekliliğe yansıyan tek kalemde temel ücret esas alınmalı, temel 



ücret artırılmalı, her türlü ek ödeme emekliliğe yansıtılmalıdır. 
Doğum izinleri nedeniyle kadın çalışanların ekonomik, sosyal ve 
özlük hakları ve statülerinde hak kaybına uğranılması engellenir, 
özellikle performansa dayalı ek ödeme ödemelerine devam edilir. 
 
Sağlık Sen Teklifi: Özellik arz eden birimlere hizmet veren 
çalışanların ek ödemesi 
 Madde 15 - (1) Sağlık Bakanlığında görev yapan ve mesai saatleri 
dışında, acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda 
çalışan personelin (sözleşmeli personel dahil) bu birimlerde fiilen 
çalıştıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar 
üzerinden değerlendirilir. 
 
SES TEKLİFİ: Özellik arz eden birimlere hizmet veren 
çalışanların ek ödemesi 
Acil nöbeti tutan sağlık emekçilerinin nöbet ücretleri tutulan mekâna 
göre değil hizmetin niteliğine göre belirlenmeli, geri ödenmesi 
istenen artırımlı nöbet ücretleri idarenin acil servis hizmetlerinin 
yapısal işleyiş kusurlarına bağlı olarak geri İADE EDİLMELİDİR. 
Sterilizasyon üniteleri ameliyathane hizmetlerinin yürütülmesinde 
gerekli olan ve bu hizmetin bütünleyici bir parçasıdır. sterilizasyon 
ünitelerinin olmadığı birimlerde ameliyathane hizmeti verileme-
yeceğinden ameliyathane biriminin işleyiş bütünlüğünde kabul 
edilmeli ve riskli birim farkı bu birim çalışanlarına da ödenmeli, 
Patoloji laboratuvarları birçok kimyasalın bir arada olduğu ve bu 
kimyasalların çoğunun kanserojenik ve mutajenik olması, fiziki ve 
havalandırma koşullarının yetersizliği gibi nedenlerle oldukça riskli 
birimlerdir. Bu birimde çalışan sağlık emekçileri meslek ayrımı 
yapılmaksızın riskli birim farkından faydalanmalı, 

 
Sağlık Sen Teklifi: Toplu sözleşmeden yararlanma ve 
dayanışma aidatı 
Madde 80 - (1) Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu kapsamına giren 
kurum ve kuruluşlarda görev yapıp 4688 sayılı Kanunun 29 uncu 
maddesine göre oluşturulan Kamu Görevlileri Heyetinde temsil 
edilen konfederasyonlara bağlı sendikalara üyeliği bulunmayan 
kamu görevlileri işbu toplu sözleşmeden sendika aidatı tutarında 
yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek suretiyle 
yararlanabilirler. 
 
SES Değerlendirme:  
Grevli toplu sözleşmeli ve özgür pazarlık düzeni olmadığı sürece bu 
tip tekliflerin tartışılmasını bile doğru bulmamaktayız. Tamamen 



siyasi iktidarın kontrolünde olan bir TİS düzeninde, üstelik greve izin 
verilmeyen bir ortamda bu tarz teklifler özgür sendikacılık ilkesine 
aykırıdır.  
 
Sağlık Sen’in teklifinde yer almayan ancak SES’in teklifinde yer alan 
diğer hususlar 
Yetkili sendikanın TİS teklifleri genel olarak değerlendirildiğinde 
sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin güvenceli çalışma, baskı ve 
ayrımcılıkla mücadele, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 
olağanüstü durumlara yönelik taleplerin teklifler arasında yer 
bulmadığını söyleyebiliriz.  
 
Güvenceli Çalışma 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 hukukda 
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: 
Sendikal Haklar tekliflerimiz içinde açıklanmıştır. 
 
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 laboratuvar 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. 
 
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 
ve tartışmayarak toplu pazarlık sürecini eksik ve hatalı 
yürütmektedir. Bu nedenle taleplerimizin heyetimiz tarafından 
gündemleştirilmesi ve tartışılması çok önemlidir ve bizim için hayati 
önem taşımaktadır. Pandemide yaşadığımız ve 420'ye yakın sağlık 
emekçisinin ölümü dolaylı bazen de doğrudan bu koşullardan 
kaynaklanmıştır. Bu nedenle hayati önem taşımaktadır. 

 


