


İş Güvencemize Sahip Çıkacağız

• 4A, 4B Sözleşmeli, 4+2 Sözleşmeli, 4924 Çakılı Sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli, ek ders 

karşılığı sözleşmeli, 4C’den 4/B’ye geçirilenler,   taşerondan 4D işçi kadrosuna geçirilenler...  

Tek tek sayarken bile yoruluyoruz. 

• Aynı alanda ama farklı istihdam biçimleri ile farklı koşullarda, farklı haklarla ve farklı güvence bi-

çimleri ile çalışıyoruz. Bu hakkaniyetli değildir, doğru değildir, eşitliğe aykırıdır. 

• Peki neden? Kamuda kadrolu ve güvenceli çalışma tamamen ortadan kaldırılmak isteniyor. 4A 

kadrosuna atamalar neredeyse kalmadı.

• Bu broşürde, sağlık alanında üç kadroyu 4A, 4B ve yaygınlaşan 4+2 ile çalışanların belli konular-

daki haklarını karşılaştırmalı olarak tablo halinde sunuyoruz. 

• Hepimizin yaşadığı ortak sorunlar var; düşük ücret, ağır ve sağlıksız çalışma koşulları, şiddet, tüm 

ödemelerimizin emekliliğe yansıtılmaması, 3600 ek gösterge. İstihdam durumumuza göre fark-

lılaşan sorunlarımız da var. Özellikle tayin, görevlendirme ve yer değiştirme konularında önemli 

farklılıklar mevcut. 



İSTİHDAM BİÇİMİ

DÜZENLEME-
LER

4A
Memur

4B
Sözleşmeli Personel

663 sayılı KHK 45/A maddesi 
4+2 yıldan sonra sözleşmeden kadroya 
geçecek personel - 4B

B
A

Ğ
L

I 
O

L
D

U
Ğ

U
 

M
E

V
Z

U
A

T

657sayılı DMK’nın 4/A 

maddesi

657 sayılı DMK’nın 4/B maddesi ve 

bu maddeye göre çıkarılan Sözleş-

meli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esaslar (28.02.1978 tarih ve 2143 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

657 sayılı DMK’nın 4/B maddesi ve 

bu maddeye göre çıkarılan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 

(28.02.1978 tarih ve 2143 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı)

676 sayılı KHK’nın 76. Maddesi ile 663 sayılı 

Sağlık Bakanlığı KHK’sinin 45/A maddesi

Bireysel sözleşme
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I Merkezi sınav (KPSS) 

sonucuna göre merkezi 

atama

Hekimler için sınavsız 

kura ile atama

Güvenlik Soruşturmasın-

dan geçme zorunluluğu

Merkezi sınav KPSS ile merkezi 

atama ya da ilgili kurum tarafından 

KPSS esasına göre yapılan doğrudan 

atama

676 sayılı KHK 45/A maddesi uya-

rınca KPSS puanına göre sözlü müla-

kat ile atama

Merkezi sınav KPSS esasına göre merkezi 

atama

ya da

KPSS puanı ve Bakanlık tarafından yapı-

lacak sözlü sınav ile direk atama
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Sözleşme imzalanmıyor.
Sözleşme mali yıl ile sınırlıdır.

Her yıl sözleşme yenileniyor.

Sözleşme, 4 yıl boyunca mali yıl ile sı-

nırlıdır ve 4 yıl boyunca her yıl sözleşme 

imzalanıyor.

4 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar 

talepleri halinde bulundukları yerde 4A 

kadrosuna atanıyor.
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Maaş

Sabit ek ödeme

Döner sermayeden performans

Sözleşme ücreti

Sabit ek ödeme

Döner sermayeden perfor-

mans

Sözleşme ücreti

Sabit ek ödeme

Döner sermayeden performans
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H 6245 sayılı kanun uyarınca geçici gö-

revlendirmelerde ve seyyar görevlerde 

bütçe kanunu ile belirlenen oranlarda 

harcırah ödenir.

Esasların 4.maddesi uya-

rınca sözleşmede belirtilmek 

kaydı ile görev yeri dışına 

görevlendirmelerde ilgili mev-

zuata göre harcırah ödenir.

Esasların 4.maddesi uyarınca söz-

leşmede belirtilmek kaydı ile görev 

yeri dışına görevlendirmelerde ilgili 

mevzuata göre harcırah ödenir.
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I) Eşi çalışmayan memura eş yardımı, 

0-6 yaş çocuğa 2 katı, üniversite bitene 

kadar da 2 çocukla sınırlı olarak çocuk 

parası ödenir.

375 sayılı KHK Ek 8. Madde-

si uyarınca 4A’lılar gibi yarar-

lanıyor.

375 sayılı KHK Ek 8. Maddesi uya-

rınca 4A’lılar gibi yararlanıyor.
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Memurlara ilgili mevzuat uyarınca 

emekli ikramiyesi ödenir.

Sözleşmeli personele esas-

ların 7.maddesi uyarınca 

koşulları oluştuğunda iş sonu 

tazminatı ödenir.

Sözleşmeli personele esasların 

7.maddesi uyarınca koşulları oluştu-

ğunda iş sonu tazminatı ödenir.
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4. dereceli kadro verilmesi ile birlikte 

yeşil pasaport verilir. Eş ve çocuklara da 

verilir. (18 yaş altı çocuklar, 

25 yaşın altındaki, ebeveyn ile ikamet 

eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan ve 

öğrenimine devam eden çocuklar )

Düzenleme yok, bu nedenle 

verilmiyor.

Düzenleme yok, bu nedenle yeşil 

pasaport verilmiyor.
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Devlet memurlarının haftalık çalışma 
saati süresi genel olarak 40 saattir. 
Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak 
üzere düzenlenir.

Yirmi dört saat devamlılık gösteren 
hizmetlerde çalışanların çalışma saat ve 
şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

 Fazla çalışma/nöbet süreleri için izin 
kullandırılır ya da nöbet ücreti ödenir.

Devlet memurlarının haftalık çalışma 
saati süresi genel olarak 40 saattir. 
Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak 
üzere düzenlenir.

Yirmi dört saat devamlılık gösteren 
hizmetlerde çalışanların çalışma saat 
ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

 Fazla çalışma/nöbet süreleri için izin 
kullandırılır ya da nöbet ücreti ödenir.

Devlet memurlarının haftalık ça-
lışma saati süresi genel olarak 40 
saattir. Cumartesi ve Pazar günleri 
tatil olmak üzere düzenlenir.

Yirmi dört saat devamlılık gösteren 
hizmetlerde çalışanların çalışma saat 
ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

 Fazla çalışma/nöbet süreleri için 
izin kullandırılır ya da nöbet ücreti 
ödenir.
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Bakanlık düzeyindeki en yüksek disiplin 
organı olan Yüksel Disiplin Kurulunun ka-
rarı ile, 657 sayılı Kanunun 125/ E Maddesi 
kapsamına giren fiiller nedeni ile memuri-
yetten çıkartılabiliyor.

375 sayılı KHK ek 35.maddesi ile 
OHAL’den sonra oluşturulan, Bakanlık 
düzeyinde kurulan merkezi bir komisyon 
kararı ile memuriyetten çıkartılabiliyor.

OHAL süresince herhangi bir gerekçe 
gösterilmeksizin KHK’lar  ile memuriyet-
ten çıkartılmıştır.

Müstafi sayılma (10 gün ve üzeri maze-
retsiz olarak işe gitmeme) halinde atama-
ya yetkili amir onayı ile göreve son verme.

Adaylığının onaylanmaması halinde ilk 2 
yıl içinde göreve son verme.

 Sözleşme esaslarına aykırı hareket 
etme gerekçesi ile kurum tarafından tek 
taraflı feshedilebilir

Şu durumlarda da tek taraflı feshedi-
lebilir:

 Sözleşme dönemi içerisinde mazeret-
siz ve kesintisiz üç gün veya toplam on 
gün süreyle görevine gelmemesi,

Hizmetinin gerektirdiği pozisyona 
ihtiyaç kalmaması,

Proje kapsamında işe alındıysa  proje-
nin öngörülen süreden önce bitmesi,

 İşe alınmada gerekli olan niteliklerden 
herhangi birini taşımadığının sonradan 
anlaşılması,

İşe alınmada gerekli olan niteliklerden 
herhangi birini sonradan kaybetmesi

4B kadrosunun fesih gerekçeleri 

ve yöntemi geçerlidir.
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İK Askerliğe ayrılan memurlar as-

kerlik süresince görev yeri saklı 

kalarak aylıksız izinli sayılır.

Sözleşme askerlik sebebiyle fes-

hedilir. Sözleşmeli personelin pozis-

yonu saklı tutulur ve isteği halinde 

ayrıldığı kurumunda yeniden hizme-

te alınır. Terhis tarihinden itibaren 

en geç otuz gün içinde yeniden 

istihdam edilmek üzere ayrıldığı 

kuruma yazılı talepte bulunulması 

gerekmektedir.

Sözleşme askerlik sebebiyle fes-

hedilir. Sözleşmeli personelin pozis-

yonu saklı tutulur ve isteği halinde 

ayrıldığı kurumunda yeniden hizme-

te alınır. Terhis tarihinden itibaren 

en geç otuz gün içinde yeniden 

istihdam edilmek üzere ayrıldığı 

kuruma yazılı talepte bulunulması 

gerekmektedir.
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Hizmet süresi, bir yıldan on yıla 

kadar olanların 20 gün, on yıldan 

fazla olanlar30 gün ücretli yıllık 

izin hakkı vardır.

Birbirini izleyen iki yılın izni bir 

arada verilebilir. Cari yıl ile bir 

önceki yıl hariç, önceki yıllara ait 

kullanılmayan izin hakları düşer.

Hizmet süresi, bir yıldan on yıla 

kadar olanların 20 gün, on yıldan 

fazla olanlar30 gün ücretli yıllık izin 

hakkı vardır.

Bireysel sözleşmede bir sonraki 

yıla devir yazmadığından yıl içinde 

kullanılması gerekir. Bir sonraki yıla 

devredilmiyor.

Hizmet süresi, bir yıldan on yıla 

kadar olanların 20 gün, on yıldan 

fazla olanlar30 gün ücretli yıllık izin 

hakkı vardır.

Bireysel sözleşmede bir sonraki 

yıla devir yazmadığından yıl içinde 

kullanılması gerekir. Bir sonraki yıla 

devredilmiyor.
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İ Doğumdan önce 8, doğumdan 

sonra 8 hafta olmak üzere toplam 

16 hafta süreyle doğum izni verilir. 

Çoğul gebelik durumunda, do-

ğum öncesi sekiz haftalık analık 

izni süresine iki hafta eklenir.

doğumdan önce 8, doğumdan 

sonra 8 hafta olmak üzere toplam 

16 hafta süre ile ücretli doğum izni 

verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum 

öncesi sekiz haftalık izin süresine iki 

hafta eklenir.

Doğumdan önce 8, doğumdan 

sonra 8 hafta olmak üzere toplam 

16 hafta süre ile ücretli doğum izni 

verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum 

öncesi sekiz haftalık izin süresine iki 

hafta eklenir
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Ücretli doğum izninin bitimin-

den itibaren en geç 24 aya kadar 

ücretsiz analık izni alınabilir.

Esasların Ek 1. Maddesine göre üc-

retli doğum izninin bitiminden itiba-

ren sözleşmeli feshedilmesi halinde 

en geç 2 yıla kadar doğum nedeni 

ile izin kullanılabiliyor. 2 yıl bitmeden 

yeniden sözleşmeli çalışma talebin-

de bulunup sözleşmeli çalıştırılır.

Esasların Ek 1. Maddesine göre üc-

retli doğum izninin bitiminden itiba-

ren sözleşmeli feshedilmesi halinde 

en geç 2 yıla kadar doğum nedeni 

ile izin kullanılabiliyor. 2 yıl bitmeden 

yeniden sözleşmeli çalışma talebin-

de bulunup sözleşmeli çalıştırılır.
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İ İlk altı ayda günde üç saat, ikinci 

altı ayda günde bir buçuk saat 

süt izni verilir. Süt izninin kullanı-

mında annenin saat seçimi hakkı 

vardır.

İlk altı ayda günde üç saat, ikinci 

altı ayda günde bir buçuk saat süt 

izni verilir. Süt izninin kullanımında 

annenin saat seçimi hakkı vardır.

İlk altı ayda günde üç saat, ikinci 

altı ayda günde bir buçuk saat süt 

izni verilir. Süt izninin kullanımında 

annenin saat seçimi hakkı vardır.

İmzalanan bireysel  sözleşmede 

bu süreler daha az ise 4B Sözleşme 

Esasları geçerlidir. Buna dikkat edil-

melidir.
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Eşi doğum yapması hâlinde, 

isteği üzerine on gün babalık izin 

hakkı vardır.

Eşi doğum yapması hâlinde, isteği 

üzerine on gün babalık izin hakkı 

vardır.

Eşi doğum yapması hâlinde, isteği 

üzerine on gün babalık izin hakkı 

vardır.
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Kurumlar gerektiği takdirde günlük çalışma saatleri 

dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. 

Bu durumda fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün 

hesabı ile izin verilir.

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş 

sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağ-

lığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık  

çalışma süresi dışında normal, acil  veya branş nöbeti 

tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullan-

masına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli 

personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet 

saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak 

üzere), nöbet ücreti ödenir. Bu ücret yoğun bakım, acil 

servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz ko-

nusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. 

Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 

60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten 

fazlası için ödeme yapılmaz.

657 sayılı kanun EK 30.madde uyarınca ayrıca icap 

nöbeti tutturulup icap nöbet ücreti ödenir.

Kurumlar gerektiği takdirde günlük çalışma saatleri 

dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. 

Bu durumda fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün 

hesabı ile izin verilir.

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş 

sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağ-

lığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık  

çalışma süresi dışında normal, acil  veya branş nöbeti 

tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullan-

masına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli 

personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet 

saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak 

üzere), nöbet ücreti ödenir. Bu ücret yoğun bakım, acil 

servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz ko-

nusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. 

Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 

60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten 

fazlası için ödeme yapılmaz.

657 sayılı kanun EK 30.madde uyarınca ayrıca icap 

nöbeti tutturulup icap nöbet ücreti ödenir.

Kurumlar gerektiği takdirde günlük çalışma saatleri 

dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. 

Bu durumda fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün 

hesabı ile izin verilir.

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş 

sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağ-

lığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık  

çalışma süresi dışında normal, acil  veya branş nöbeti 

tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullan-

masına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli 

personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet 

saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak 

üzere), nöbet ücreti ödenir. Bu ücret yoğun bakım, acil 

servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz ko-

nusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. 

Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 

60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten 

fazlası için ödeme yapılmaz.

657 sayılı kanun EK 30.madde uyarınca ayrıca icap 

nöbeti tutturulup icap nöbet ücreti ödenir.
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Kurumlar gerektiği takdirde günlük çalışma saatleri 

dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. 

Bu durumda fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün 

hesabı ile izin verilir.

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş 

sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağ-

lığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık  

çalışma süresi dışında normal, acil  veya branş nöbeti 

tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullan-

masına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli 

personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet 

saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak 

üzere), nöbet ücreti ödenir. Bu ücret yoğun bakım, acil 

servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz ko-

nusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. 

Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 

60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten 

fazlası için ödeme yapılmaz.

657 sayılı kanun EK 30.madde uyarınca ayrıca icap 

nöbeti tutturulup icap nöbet ücreti ödenir.

Kurumlar gerektiği takdirde günlük çalışma saatleri 

dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. 

Bu durumda fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün 

hesabı ile izin verilir.

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş 

sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağ-

lığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık  

çalışma süresi dışında normal, acil  veya branş nöbeti 

tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullan-

masına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli 

personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet 

saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak 

üzere), nöbet ücreti ödenir. Bu ücret yoğun bakım, acil 

servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz ko-

nusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. 

Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 

60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten 

fazlası için ödeme yapılmaz.

657 sayılı kanun EK 30.madde uyarınca ayrıca icap 

nöbeti tutturulup icap nöbet ücreti ödenir.

Kurumlar gerektiği takdirde günlük çalışma saatleri 

dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. 

Bu durumda fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün 

hesabı ile izin verilir.

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş 

sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağ-

lığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık  

çalışma süresi dışında normal, acil  veya branş nöbeti 

tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullan-

masına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli 

personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet 

saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak 

üzere), nöbet ücreti ödenir. Bu ücret yoğun bakım, acil 

servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz ko-

nusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. 

Ancak ayda aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 

60 saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten 

fazlası için ödeme yapılmaz.

657 sayılı kanun EK 30.madde uyarınca ayrıca icap 

nöbeti tutturulup icap nöbet ücreti ödenir.

FAZLA
ÇALIŞMA
ANGARYAYA

SON!
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İ Kendisinin evlenmesi      : 7 gün 

Çocuğunun evlenmesi    : 7 gün

Eş ve çocukların ölümü  : 7 gün 

Anne-baba, kardeşin

ölümü                              : 7 gün

Eşinin anne, baba veya 

kardeşinin ölümü            : 7 gün

Kendisinin veya çocuğunun evlen-

mesi yada eşinin, çocuğunun, ken-

disinin veya eşinin anne, baba veya 

kardeşinin ölümü halinde ve her olay 

için 7 gün ücretli mazeret izni.

Kendisinin veya çocuğunun evlen-

mesi yada eşinin, çocuğunun, ken-

disinin veya eşinin anne, baba veya 

kardeşinin ölümü halinde ve her olay 

için 7 gün ücretli mazeret izni.

İmzalanan tip sözleşmede bu süre-

ler daha az ise 4B Sözleşme Esasları 

geçerlidir. Buna dikkat edilmelidir.

Ş
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İZ
N

İ İyonizan radyasyon kaynakları 

ile çalışanlara yıllık 30 gün şua 

izni verilir.

İyonizan radyasyon kaynakları ile 

çalışanlara yıllık 30 gün şua izni 

verilir.

İyonizan radyasyon kaynakları ile 

çalışanlara yıllık 30 gün şua izni 

verilir.

Ü
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İZ
İN

5 hizmet yılını tamamlamış olan 

çalışana isteği hâlinde memuriyeti 

boyunca ve en fazla iki defada 

kullanılmak üzere, toplam bir yıla 

kadar ücretsiz izin verilebilir.

Ücretsiz izin hakkı yoktur. Ücretsiz izin hakkı yoktur.
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Bakmakla yükümlü olduğu ve 

refakat edilmediği takdirde hayatı 

tehlikeye girecek ana, baba, eş ve 

çocuklar ile kardeşlerden birinin ağır 

bir kaza geçirmesi veya tedavisi 

uzun süren bir hastalığının bulunma-

sı halinde sağlık kurulu raporu ile 3 

aya kadar ücretle refakat izni verilir. 

Bu izin bir kereye mahsus uzatılabilir.

Bakmakla yükümlü olduğu ve 

refakat edilmediği takdirde hayatı 

tehlikeye girecek ana, baba, eş ve 

çocuklar ile kardeşlerden birinin 

ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi 

uzun süren bir hastalığının bulunma-

sı halinde sağlık kurulu raporu ile 3 

aya kadar ücretle refakat izni verilir. 

Bu izin bir kereye mahsus uzatılabilir.

Bakmakla yükümlü olduğu ve 

refakat edilmediği takdirde hayatı 

tehlikeye girecek ana, baba, eş ve 

çocuklar ile kardeşlerden birinin 

ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi 

uzun süren bir hastalığının bulunma-

sı halinde sağlık kurulu raporu ile 3 

aya kadar ücretle refakat izni verilir. 

Bu izin bir kereye mahsus uzatılabilir.
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Tek hekim raporu ile bir defada 

en çok on gün rapor verilebilir. 

Raporda kontrol muayenesi ön-

görülmüş ise kontrol muayenesi 

sonrasında tek hekim tarafından 

en çok on gün daha rapor veri-

lebilir.

Kontrol muayenesi sonrası has-

talığın devam etmesi sebebiyle 

verilecek raporların on günü aş-

ması durumunda raporun sağlık 

kurulunca verilmesi zorunludur.

Bir yıl içinde tek hekim tarafın-

dan verilecek raporların toplamı 

kırk günü geçemez.

657 sayılı kanunun 105. Maddesi 

uyarınca kanser, verem ve akıl sağ-

lığı halinde en çok 18 ay, diğer ağır 

hastalıklarda en çok 12 ay hastalık 

izni verilebilir. Bu izinler sadece bir 

kez tekrarlanabilir. İyileşme olmaz 

ise koşulları oluştuğunda(en az 10 

yıldan beri sigortalı ve 1800 prim 

ödeme gün sayısı) emeklilik hü-

kümleri devreye girer

Hastalık izni daha önce sınırlı idi, 

ancak Danıştay İdari Dava Daireleri 

kurul kararı ile süre sınırı iptal edil-

diğinden memurlardaki gibi hastalık 

izni verilir.

Ancak;

Sözleşmeli personel 2 günden 

sonraki hastalık raporlarında geçici 

iş göremezlik ödeneği alır. Yatarak 

tedavide ücretin yarısı, ayaktan te-

davide ücretin 2/3’ü ödenir. Bu öde-

neğe hak kazanabilmek için en az 

120 prim gün sayısı olmalıdır.

Ne kadar süre devam edebilir?

Sözleşme Esaslarının 7. Maddesinin 

a fıkrasına göre geçici iş göremezlik 

sürekli iş göremezlik haline gelirse 

sözleşme tek taraflı feshedilebilir. Bu 

durumda da en fazla 9 ay  sürebile-

ceğini belirtmek isteriz.

Hastalık izni daha önce sınırlı idi, 

ancak Danıştay İdari Dava Daireleri 

kurul kararı ile süre sınırı iptal edil-

diğinden memurlardaki gibi hastalık 

izni verilir.

Ancak;

Sözleşmeli personel 2 günden 

sonraki hastalık raporlarında geçici 

iş göremezlik ödeneği alır. Yatarak 

tedavide ücretin yarısı, ayaktan te-

davide ücretin 2/3’ü ödenir. Bu öde-

neğe hak kazanabilmek için en az 

120 prim gün sayısı olmalıdır.

Ne kadar süre devam edebilir?

Sözleşme Esaslarının 7. Maddesinin 

a fıkrasına göre geçici iş göremezlik 

sürekli iş göremezlik haline gelirse 

sözleşme tek taraflı feshedilebilir. Bu 

durumda da en fazla 9 ay  sürebile-

ceğini belirtmek isteriz.
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İŞ Kurumlar arası geçiş hakkı 

vardır.

Kurumlar arası yer değiştirme 

yapılamaz.

6 yıl boyunca kurumlar arası yer 

değiştirme yapılamaz.
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Hizmet ihtiyacına göre belirli 

kurallar çerçevesinde kurum içi 

ve kurumlararası geçici olarak 

görevlendirilebilirler.

Sözleşmede belirtilen görev yeri 

dışında çalıştırılamaz.

Sözleşmede belirtilen görev yeri 

dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Sözleşmede konmuşsa 

görevlendirilebilir.

6 yıl boyunca sözleşmede belirtilen 

görev yeri dışında çalıştırılamaz.

T
A

Y
İN

 H
A

K
L

A
R

I Yılın belirli dönemlerinde yapılan 

tayin dönemlerinde hizmet 

puanları, hizmet bölgeleri, açılan 

kadrolar ve kurumların belirlediği 

diğer koşullara göre tayin 

olabilmektedir.

Pozisyona vizeli oldukları için genel 

tayin hakları yoktur.

Kurumlar arası yer değişikliği 

hakları yoktur.

Kurum içi yer değişikliği ancak şu 

şartla gerçekleşebilir:

Aynı unvan ve hizmet niteliklerini 

haiz sözleşmeli personelin kurum 

içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, 

pozisyonunun vizeli olduğu birimde 

fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları 

şartıyla yerine getirilebilir.

Sözleşmeli oldukları 4 yıl boyunca 

ve 4A kadrosuna geçtikten sonra 

2 yıl boyunca, yani 6 yıl boyunca 

genel tayin hakları yoktur.
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Eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi 
tutulan bir görevde bulunması duru-
munda eşin bulunduğu yere gönderilir.

 Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda 
çalışıyor olması halinde, kurumun 
daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu 
yere atama yapılır

 farklı kurumda çalışıyorlarsa ku-
rumlar koordinasyon sağlayarak 
nerede daha çok ihtiyaç varsa oraya 
atama yapılır

Eşin son iki yıl içinde 360 gün sosyal 
güvenlik primi ödenmiş olması halinde  
eşin bulunduğu yere atama yapılır

Eş durumu tayin hakkı yok denecek 
kadar çok sınırlıdır; sadece eşi kamu 
personeli olan çalışanları kapsamakta-
dır, çok fazla şarta bağlanmıştır:

Vizeli olduğu birimde fiilen en az bir 
yıl çalışmış olması

 Geçiş yapacağı hizmet biriminde 
aynı unvan ve niteliği haiz boş pozis-
yon bulunması

Kamu personeli olan eşin, kurum içi 
görev yeri değişikliği mümkün olmayan 
veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer 
değiştirmeye tabi tutulan bir görevde 
bulunması gerekmektedir.

6 yıl Eş  durumu tayini yok denecek 
kadar sınırlıdır: Sadece eşi de kamu 
personeli olanları kapsamaktadır.

Eş durumunda eşi sözleşmeli çalışana 
tabidir.

Bulunduğu ilde fiilen bir yıl çalışmış 
olması; ve vizeli pozisyon bulunması 
durumunda:

eşlerden her ikisi de Bakanlık veya 
bağlı kuruluşlarda sözleşmeli, veya 
birinin sözleşmeli birinin kadrolu olma-
sı halinde:

hizmet ihtiyacının fazla olduğu yere 
atamaları yapılır
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Kendisi, eşi, annesi, babası, bak-

makla yükümlü olduğu çocukları 

ve yargı kararı ile vasi tayin edildi-

ği kardeşi için

Hastalığının görev yaptığı yerde 

tedavisinin mümkün olmadığı 

veya mevcut görev yerinin söz 

konusu kişilerin sağlık durumunu 

tehlikeye düşüreceğini eğitim ve 

araştırma hastanesi veya üniver-

site hastanesinden alınacak sağlık 

kurulu raporunun sunulması ge-

rekmektedir.

Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer 

değişikliği de boş pozisyon bulun-

ması şartına bağlanmıştır:

Geçiş yapacağı hizmet biriminde 

aynı unvan ve niteliği haiz boş pozis-

yon bulunması,

Mevcut çalıştığı ildeki Devlet ve 

üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve 

çocukları ile mevzuat uyarınca bak-

makla yükümlü olduğu ana ve baba-

sının hastalığının tedavisinin mümkün 

olmadığına ilişkin sağlık kurulu rapo-

runu sunması gerekmektedir.

4B’lilerin durumu ile aynıdır. Farklı 

bir hukuk düzenlenmemiştir.
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Sağlık Bakanlığına bağlı çalışanlar için özel bir düzenleme vardır:

Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık örgün öğrenim 

gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak 

kaydıyla, öğrenim gördüğü yere ataması yapılır.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çalışanlar için, 

sadece çocuklarının öğrenim durumunda tayin düzenlemesi vardır:

Merkezi sınavla orta öğretim kurumlarına yerleştirilen,  yurt veya 

yatılı okuma imkanı olmadığını belgeleyen çocukları için,  aynı veya 

alt bölgeler içerisinde olmak kaydı ile atanmak istediği ilde ihtiyaç 

bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, okulun 

bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer 

değiştirme suretiyle atama döneminde ataması yapılabilir.

Sağlık 

Bakanlığındaki 

eğitim durumu 

tayinleri 4B’lileri 

kapsamamaktadır.

Sağlık 

Bakanlığındaki 

eğitim durumu 

tayinleri 4+2’lileri 

kapsamamaktadır.

G
İY

E
C

E
K

 
Y

A
R

D
IM

I

Giyecek yardımı yapılır. 

Sözleşmeli 

personele de 

giyecek yardımı 

yapılır. 

Sözleşmeli 

personele de 

giyecek yardımı 

yapılır.
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I Devlet memurlarından memur olmayan eşin ve 25 altı 

çocuklarından birinin ölümü halinde ölüm yardım ödeneği verilir.

Devlet memurunun ölümü halinde yasal mirasçılarına cenaze 

yardımı ödeneği verilir.

Yoktur Yoktur
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Memurların ilgili yönetmelikler 

uyarınca görevde yükselme ve 

unvan değişikliği hakları vardır.

Sözleşmeli personelin sadece ilk 

defa hizmete alınma prosedürüne 

riayet edilmesi kaydı ile unvan 

değişikliği yapması mümkündür.

Sözleşmeli personelin sadece ilk 

defa hizmete alınma prosedürüne 

riayet edilmesi kaydı ile unvan 

değişikliği yapması mümkündür.

ANCAK, çakılı olmaları nedeni ile 

bu hak kullandırılmayabilir.
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Sendikaya üye olmak Anayasal 

bir haktır. 

4688 Sayılı Yasa kapsamında 

Kamu emekçileri sendikalarına 

üye olunur

Sendikaya üye olmak Anayasal bir 

haktır. 

4688 Sayılı Yasa kapsamında Kamu 

emekçileri sendikalarına üye olunur

Sendikaya üye olmak Anayasal bir 

haktır. 

4688 Sayılı Yasa kapsamında Kamu 

emekçileri sendikalarına üye olunur

4
6

8
8

 S
A

Y
IL

I 
K

A
N

U
N

A
 G

Ö
R

E
 

T
O

P
L
U

 S
Ö

Z
L

E
Ş

M
E

4688 sayılı Kanun kapsamında 

2 yılda bir toplu sözleşme 

yapılmaktadır.

Toplu sözleşmede sadece mali ve 

sosyal haklar görüşülür.

Anlaşma sağlanamazsa 

çoğunluğunu iktidarın belirlediği 

Kamu Görevlileri Hakem kurulu 

kararı geçerli olur.

4688 sayılı Kanun kapsamında 

2 yılda bir toplu sözleşme 

yapılmaktadır.

Toplu sözleşmede sadece mali ve 

sosyal haklar görüşülür.

Anlaşma sağlanamazsa 

çoğunluğunu iktidarın belirlediği 

Kamu Görevlileri Hakem kurulu 

kararı geçerli olur.

4688 sayılı Kanun kapsamında 

2 yılda bir toplu sözleşme 

yapılmaktadır.

Toplu sözleşmede sadece mali ve 

sosyal haklar görüşülür.

Anlaşma sağlanamazsa 

çoğunluğunu iktidarın belirlediği 

Kamu Görevlileri Hakem kurulu 

kararı geçerli olur.



• Sağlık alanında çalışan herkes 
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