ÖZ-SAĞLIK İŞ SENDİKASI
Değerli işçi kardeşim,
Edindiğimiz bilgilere göre, T.C Sağlık Bakanlığıile T.C Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığınabağlı işyerlerinde alt işverenlerde çalışan ve taşeron işçilikten daimi işçi
kadrolarına geçirilecek olan üyelerimize gerçek dışı, yanıltıcı ve işçi kardeşlerimizin geri
dönüşü olmayacak şekilde mağduriyetine sebep olacak bilgiler verilmektedir.
“Sendikandan istifa et benim sendikama üye ol, benim sendikama üye olduğun
takdirde bu Toplu İş Sözleşmesinden yararlanacaksın, benden istifa edersen haklarını
alamayacaksın’’ şeklinde işçinin hakkını korumak yerine, türlü tehditlerle, şu anda uygulama
alanı olmayan Kamu İşletme Toplu İş Sözleşmelerini göstererekyalan ve yanlış beyanlarla
sadece üye kazanmak ve aidat almak adına yapılan ve sizin emeğinizi hiçe sayan kişilere
lütfen itibar etmeyiniz.
Sendikalara üye olmak yada olmamak Anayasal bir haktır ve serbesttir, işkolunuzda
faaliyet gösteren hangi sendikaya üye olacağınız konusu sadece ve ancak sizin karar
vereceğiniz ve e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştireceğiniz bir işlemdir. Her kim olursa
olsun, sendikalara üye olmanıza veya üyelikten çekilmenize yada sendikal faaliyetlere
katılmanıza veya katılmamanıza müdahale edip baskı, cebir, tehdit, mobbing veya şiddet
uygulaması halinde üyelerimiz adına Öz-Sağlık İş Sendikası olarak gerekli her türlü idari ve
yasal süreci başlatacağımızı bilmenizi istiyoruz.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
MADDE 118– (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya,
sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika
yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir
sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.

LÜTFEN DİKKAT!
696 SAYILI KHK İLE DAİMİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLECEK İŞÇİLERİN 01.01.2018
TARİHİNDEN İTİBAREN EKONOMİK VE SOSYAL HAKLARI ŞU ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR.
T.C Sağlık Bakanlığı veya T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bağlı işyerlerinde Yüksek
Hakem Kurulu tarafındankarara bağıtlanmış ancak, süresi 31.12.2017 ‘de sona ermiş
işyerlerinde 696 Sayılı KHK ‘nın 127.Maddesinde belirtilen “Sürekli işçi kadrolarına
geçirileceklerin çalıştırılmalarına esas hizmet alım sözleşmelerinin süresinin geçiş işleminin
yapılmasından önce sona ermesi halinde, bunlardan personel çalıştırılmasına dayalı
olanlar ile personel çalıştırılmasına dayalı olan kısımlarının süresi başka bir işleme gerek
kalmaksızın mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak geçiş işlemi yapılıncaya kadar ilgili
mevzuatı uyarınca uzamış sayılır. Ancak, mevcut yüklenici ile sözleşmeye devam
edilememesi halinde, geçiş işlemine kadarki süreye ilişkin ihtiyaç, parasal limit
sınırlamasına tabi olmaksızın 4734 sayılı Kanunun 22 inci maddesine göre doğrudan temin

suretiyle karşılanır“hükmü gereğince; sadece hizmet alım sözleşmelerinin süresi yani (ihale
süresi) mevcut sözleşme koşullarına uygun olarak geçiş işlemi yapılıncaya uzamış sayılır.
Anlaşılacağı üzere 696 sayılı KHK da 31.12.2017 de süresi sona eren Toplu İş Sözleşmelerinin
süresi uzatıldığı yönünde bir ifade bulunmadığından, sadece hizmet alım sözleşmelerinin
süresi yani (ihale süresi) uzatılmaktadır.
Daimî işçi kadrolarına geçişten itibaren yani 02.04.2018 tarihinden itibaren
ise,İşçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten
önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan (Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı işyerleri için farklı ve Sağlık Bakanlığı işyerleri için farklı olmak
üzere) ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenecektir.
İhale süresi 31.12.2017 de sona ermiş ancak,696 Sayılı KHK gereği 02.04.2018 tarihine
kadarihale süresi uzatılmış işyerlerinde 31.12.2017’de süresi sona eren Toplu İş
Sözleşmelerinin de süresinin uzatıldığı yönünde yeni bir düzenleme yapılması halinde, yeni
düzenlemeye göre işlem tesis edilecektir. Bu konuda ilgili bakanlıklardan henüz somut bir
açıklama yada uygulamaya dair bir genelge yayımlanmadığından, Toplu İş Sözleşmesi süresi
31.12.2017’de sona eren veya halen devam etmekte olan işyerlerinde çalışan ve başka
sendikalardan istifa ederek Öz-Sağlık İş Sendikamıza üye olanlar için herhangi bir hak kaybına
yol açmamak amacı ile “tedbiren“ işverene verilmek üzere düzenlenmiş olan dayanışma
aidatı dilekçesi sendikamız http://www.ozsaglikis.org/ adresindeki web sayfasından
indirilebilir.
Dayanışma aidatının miktarı 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun
39.Maddesindeki “Dayanışma aidatının miktarı, üyelik aidatından fazla olmamak kaydıyla
sendika tüzüğünde belirlenir“hükmü gereğince üye olsun olmasın herkes için eşit
miktardadır. Bu nedenle farklı sendikalardan istifa ederek Öz-Sağlık İş Sendikamıza üye
olanlar herhangi bir hak kaybına uğramayacak ve farklı bir aidat ödemeyecektir.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER İŞKOLUNDA ZİRVEDEYİZ!

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ OCAK 2018VERİLERİNE GÖRE ÖZ-SAĞLIK İŞ
SENDİKASI İŞKOLUNUNEN BÜYÜK SENDİKASIDIR.

Sizde, e-Devlet sistemi üzerinden Sendikamıza üye olun.
Büyük Öz-Sağlık İş (Hak-İş) ailesine vakit kaybetmeden sizde katılın.

