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Kurumumuza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan personele 

yapılacak ek ödemenin usul ve esaslarını düzenleyen 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmî 

Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli 

Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak 1 Ağustos 2014 tarihinden geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmıştır.  

Mezkur Yönetmelik değişikliğinin 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi 

sebebiyle; 2014 yılı Eylül ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan Ağustos ayı ek 

ödemelerinde, 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mezkur Yönetmelik 

değişikliği hükümleri dikkate alınacaktır. 

Mezkûr Yönetmelik değişikliğine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda 

görülmüştür.  

 

1-  03/06/2013 tarih ve 2391 sayılı Makam Onaylı Girişimsel İşlemler Yönergesinde 

düzenlenmiş olan “İnceleme heyetinin yapısı, çalışma usul ve esasları” Ağustos 2014 döneminden 

itibaren mezkur Yönetmelikte düzenlenmiştir. Bu doğrultuda; 

- Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan düzenleme 

doğrultusunda 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren (b) bendi hükmünde öngörüldüğü şekilde 

inceleme heyetleri oluşturulacaktır. 

- İnceleme heyetleri Ağustos döneminden itibaren görev yapmaya başlayacağından, Temmuz 

2014 dönemine ait tabip muayene ve girişimsel işlemlerini inceleyebilecektir. 

- Yeni oluşturulan inceleme heyeti üyelerine Yönetmelikte öngörülen % 20 ek puan 2014 yılı 

Eylül ayının ilk haftasında hesaplamaları yapılacak olan Ağustos ayı ek ödemeleri ile 

birlikte verilecektir. 

 

2- 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren Anjiyo üniteleri özellikli birimler arasında 

düzenlenmiştir. Söz konusu değişiklik Ağustos 2014 döneminden itibaren yürürlüğe girdiğinden, 

anjiyo ünitelerinde fiilen görev yapan personelin bu dönemden itibaren hesaplamaları yapılacak olan 

ek ödemeleri özellikli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden hesaplanacaktır. 

 

3- Mezkur Yönetmelik değişikliği ile Ek-6 sayılı Bilimsel Çalışma Destek Puanı 

tablosunda değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin uygulanmasına yönelik olarak; 

 

Ek-6 sayılı listede yer alan bilimsel çalışmaların Tıbbi Hizmetler Başkanlığı tarafından 

belirlenen şekilde belgelenmesi halinde, çalışmayı yapan personele belgelemenin yapıldığı dönemi 

takip eden 6 ay süreyle aynı listede yer alan bilimsel çalışmalara karşılık gelen puanlar verileceğinden; 

01 Ağustos 2014 tarihinden önce belgelemesi yapılan bilimsel çalışmalara 6 ay süreyle 

belgelemenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan mezkur Yönetmeliğin Ek-6 sayılı listesinde yer alan 

puanlar verilecektir. 
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Diğer taraftan, Ek-6 sayılı tablonun 11 inci satırında aşağıdaki düzenleme yapılmıştır. 

 

11** 

Atıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de SCI veya SCI Expanded tarafından 
taranması kaydıyla, atıf yapan her bir yayın için atıf alan yayına 250 puan 
 
Atıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de Türk Tıp dizini, ulusal veya 

uluslararası indeksler tarafından taranması kaydıyla atıfta bulunan her bir yayın için 

atıf alan yayına 50 puan  

 

Anılan düzenlemede yer alan  “Atıf alan ve atıf yapan yayınların her ikisinin de SCI veya SCI 

Expanded tarafından taranması kaydıyla, atıf yapan her bir yayın için atıf alan yayına 250 puan” 

hükmü “İsim sıralamasına bakılmaksızın” “250 puan” şeklinde ve “Atıf alan ve atıf yapan yayınların 

her ikisinin de Türk Tıp dizini, ulusal veya uluslararası indeksler tarafından taranması kaydıyla atıfta 

bulunan her bir yayın için atıf alan yayına 50 puan” hükmü “İsim sıralamasına bakılmaksızın” “50 

puan” şeklinde uygulanacaktır. 

 

4- 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanun ile (Torba Yasa) 209 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “karşılık olarak” ibaresinden sonra gelmek üzere “profesör, 

doçent ve eğitim görevlilerine bu fıkradaki oranların yüzde 50’sini,” ibaresi eklenmiştir. Bu değişiklik 

paralelinde mezkur Yönetmeliğin tavan ek ödeme katsayılarının yer aldığı Ek-1 sayılı tablosunda da 

değişiklik yapılmış ve “Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler”in 

2,40 olan mesai dışı tavan ek ödeme katsayısı 4,00 olarak değiştirilmiştir. 

Söz konusu değişiklik, 6514 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin Yönetmelikte düzenlenmesi 

amacıyla yapılmış olup, yürütmesi durdurulan mesai dışı çalışmalara ait düzenlemelerin yeniden 

uygulanacağı sonucunu doğurmamaktadır. Mesai dışı çalışma uygulamaları konusunda yargı süreci 

devam etmektedir. 

Bilgilerinizi ve konunun Birliğinize bağlı tüm sağlık tesislerine duyurulması hususunda 

gereğini önemle rica ederim. 
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