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Bilindiği üzere performansa dayalı ek ödeme uygulamaları 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
uyarınca yürütülmektedir.
Kurum ve kuruluşlarımızdan performansa dayalı ek ödeme uygulamalarına yönelik çok sayıda yazılı
ve şifahi görüş talebi gelmekte ancak gelen görüş taleplerinin büyük bir bölümü mevzuat tetkik edilmeden
ya da tereddüt edilen hususa ilişkin açıklayıcı bilgiye yer verilmeden Bakanlığa gönderilmektedir.
Bakanlıkça ek ödeme görüşlerine yönelik yapılacak değerlendirmelerde bürokrasiyi azaltmak ve ek
ödemeye yönelik iş ve işlemlerin daha hızlı işlemesini sağlamak amacıyla;
1- Kurum ve kuruluşlarımız tarafından ek ödemeye yönelik görüş taleplerinin Bakanlığa
gönderilmeden önce yürürlükteki mevzuatın tetkik edilmesi,
2- Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının resmi internet sitesi olan
www.performans.saglik.gov.tr web adresinde yer alan Mevzuat/Görüşler bölümünde yer alan örnek ek
ödeme görüşlerinden faydalanılması,
3- Sağlık Uygulama Tebliği ve mezkur Yönetmeliğin Ek-6 sayılı Girişimsel İşlemler Listesinde yer
alan işlemlerin puanlandırılmasına yönelik tereddüde düşülen konularda; öncelikle mezkur Yönetmeliğin 5
inci maddesinin (ç) bendi ile öngörülen inceleme heyeti tarafından bir değerlendirme yapılması, bu
değerlendirmenin tutanağı ile birlikte ilgili Baştabiplikçe açıklaması yapılan bir üst yazı ile Bakanlıktan
görüş talebinde bulunulması, inceleme heyetinin değerlendirme tutanağının yer almadığı görüş taleplerinin
Bakanlığa gönderilmemesi,
4- Şahıs başvurularına yönelik görüş taleplerinin öncelikle ilgili Baştabiplikçe değerlendirilmesi,
Bakanlığa görüş talebinde bulunulması gerekli görülmüş ise görüş talebinde bulunurken, şahsın
başvurusunda yer alan hususlara yönelik ilgili Baştabiplikçe tesis edilen/edilecek işleme yönelik gerekli
açıklamanın yer aldığı bir üst yazı ile Bakanlığa gönderilmesi, şahıs başvurularının ilgili
Baştabiplikçe/Müdürlükçe herhangi bir açıklama yapılmaksızın Bakanlığa gönderilmemesi,
5- Kurumlardan gelen görüş taleplerinin daha önce Bakanlık tarafından gönderilen ek ödeme
görüşlerinin de tetkik edilerek yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüklerince
değerlendirilmesi, İl Sağlık Müdürlüklerince yapılan değerlendirme neticesinde tereddüdün devam etmesi
halinde Bakanlıktan görüş talebinde bulunulması,
6- Tereddüt edilen konuya ilişkin yeterli açıklayıcı bilgilerin yer almadığı görüş talepleri ile
inceleme heyetince değerlendirilmesi gereken konularda inceleme heyetinin tutanağının bulunmadığı görüş
taleplerinin Bakanlığa gönderilmemesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, gönderilmesi halinde
Bakanlıkça herhangi bir değerlendirme yapılamayacağının bilinmesi hususlarında;
Bilgilerinizi ve konunun İliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlarımıza
duyurulmasını önemle rica ederim.
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