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Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele, 209 sayılı “Sağlık 

Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 

Hakkında Kanun”a istinaden hazırlanarak 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner 

Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” usul ve esasları çerçevesinde döner 

sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmaktadır. 

25/05/2007 tarihli ve 26532 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği”nin yayımlanması üzerine mezkur Yönetmelik uyarınca 

personele yapılacak ek ödeme de tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı olarak, mezkur Yönetmelik 

ekinde yer alan “Ek-6 sayılı Girişimsel İşlemler Puanları Listesi”nin mi yoksa “Tedavi Yardımına İlişkin 

Uygulama Tebliği”nde yer aşlan puanların mı esas alınacağı hususunda kurumlarımızda tereddüt yaşandığı 

Bakanlığımıza ulaşan şifahi taleplerden anlaşılmaktadır. 

Mezkur Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususlarda açıklamalara yer verilen 12/05/2006 tarihli 

ve 3444 sayılı 2006/56 Nolu Genelgemizin 6 nci maddesinde “Mezkur Yönetmeliğe ekli “Ek-6 sayılı 

Girişimsel İşlemler Listesi” yer alan tabip muayene ve girişimsel işlemlerin puanları, 2006 Mali Yılı Bütçe 

Uygulama Talimatı (2006 BUT) ile puanları referans alınmak suretiyle hazırlanmıştır. Ancak “Girişimsel 

İşlemler Puanları Listesi”nde bulunan tüm girişimsel işlem puanları, 2006 BUT puanları bire bir aynen esas 

alınmak suretiyle belirlenmemiştir. Bu nedenle, tabiplerin net performans puanlarının ve ek ödemeye esas 

tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının tespitinde mezkur Yönetmeliğe ekli “Ek-6 sayılı Girişimsel 

İşlemler Puanları Listesi”nde yer alan puanlar esas alınacaktır” hükmü yer almaktadır.  

Mezkur Yönetmelik ekindeki “Ek-6 Girişimsel İşlemler Listesinde” yer alan işlem puanları ile, 

25/05/2007 tarihli ve 26532 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tedavi 

Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği”nin Ek-7 sayılı Diş Tedavileri Fiyat Listesi ile Ek-8 sayılı Sağlık 

Kurumları Fiyat Listesinde yer alan işlem fiyatlarının birebir örtüşmemesinden kaynaklı tereddütler yaşandığı 

anlaşılmaktadır.  

Personelin ek ödemeye esas tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının tespitinde ve ek ödeme 

hesaplamasında; Mezkur Yönetmeliğe ekli “Ek-6 sayılı Girişimsel İşlemler Listesi” yer alan tabip muayene 

ve girişimsel işlemlerin puanlarının esas alınacaktır. Yani Personelin ek ödemeye esas tabip muayene ve 

girişimsel işlemler puanlarının tespitinde “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği”nin Ek-7 sayılı Diş 

Tedavileri Fiyat Listesi ile Ek-8 sayılı Sağlık Kurumları Fiyat Listesinde yer alan işlem puanlarının esas 

alınmayacaktır. 
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