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SAĞLIK BAKANLIĞINA
Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve
etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak
şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla düzenlemeler
yapılması yoluna gidilmiştir.
Bu kapsamda 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde “Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri
uygulanabileceği, dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacağı,
Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanların bu
sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağı, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar
ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olduğu, uzaktan veya
dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük
haklarının saklı olduğu, daha önce, Covid 19 kapsamında idari izinli sayılanların, yeni bir karar
verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edileceği, yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri
belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esas dahilinde idari izinli
sayılabilecekleri” belirtilmiştir.
Covid-19 pandemisinin ülkemizde görülmesiyle beraber sağlık personeli gece gündüz demeden
mücadele etmeye başlamıştır. Hayatlarını hiçe sayarak virüsün kendilerine bulaşma ihtimalini göze alan
sağlık personeli alınan tedbirlerden olumsuz yönde en fazla etkilenen kamu personeli olmuştur. Bu
nedenle;
1-Aile Sağlığı Merkezlerinde de salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla dönüşümlü veya esnek
mesai uygulamasına geçilerek, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne göre yapılması gereken
kesintilerin bu dönemde yapılmaması,
2-Aile Sağlığı Merkezlerinde performansa tabi olan işlemler ile ilgili sosyal izolasyon sürecinde
hastaların ASM’lere gelmemesi nedeniyle bu kapsamda çalışanlardan performans kesintisi yapılmaması,
3-Dezavantajlı grupların (kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp
damar hastaları, bağışıklık sorunu olanlar, organ nakli olanlar ile kronik hastalığı olanların) idari izinli
sayılmaları,
4-Engelli raporu olan tüm personelin idari izinli sayılması,
5-Yönetici pozisyonundakiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanların da,
sayılmaları,
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idari izinli

6-Hastalık şüphesi olan ve izole edilmelerine karar verilen tüm sağlık çalışanlarının da idari izinli
sayılarak yine bu sürelerdeki mali ve özlük haklarının korunarak ücret kesintisine tabi tutulmamaları,
7-Sağlık hizmetleri, idari hizmetler, yardımcı hizmetler, teknik hizmetler vb. sınıflarda görev yapan bu
mücadeleye destek veren çalışanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanların döner sermaye katsayılarının en
az aldıkları sabit ek ödeme tutarında verilmesinin sağlanması,
8-Çalışma barışının devamı ve sürdürülebilirliği için sağlık işçileri, sekreterler, temizlik personeli,
hastabakıcılar ve güvenlik personeli için de ek ödeme yapılması için bir düzenlemenin ivedilikle yapılması
hususlarında gereğini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
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