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Bilindiği üzere, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele, 12/05/2006 

tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve 

Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” esas ve usulleri uyarınca ek ödeme yapılmaktadır. Mezkur Yönetmelikte 24/04/2009 tarihli 

ve 27209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında 

Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile 01/05/2009 tarihinden geçerli olmak  

üzere bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Bu nedenle, 01/05/2009 tarihinden itibaren personele, 24/04/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan mezkur Yönetmelik değişikliği hükümleri de dikkate alınarak döner sermaye ek 

ödemesi yapılması gerekmektedir. 

Mezkûr Yönetmelikte yapılan değişikliklere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında 

fayda görülmüştür. 

1) Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi veya şef yardımcısı kadrosunda bulunmayan 

profesör ve doçentlere mezkur Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde öngörülen 

koşulları yerine getirmeleri halinde hastane hizmet puan ortalamasının % 20’si oranında eğitici 

destekleme puanı verilecektir. 

2) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara kurum içi rotasyon eğitimi süresince 

rotasyonda bulundukları kliniğin klinik hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılacaktır.  

3) Aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları sadece aile hekimliği klinik şefliğinde 

çalıştıkları dönemde klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında kullanılacaktır. Aile hekimliği 

klinik şefliklerinin bulunmadığı durumlarda bağlı oldukları koordinatör klinik şefliklerinin klinik hizmet  

puan ortalaması ile rotasyonda bulundukları kliniklerin klinik hizmet puan ortalamasının belirlenmesinde 

aile hekimliği asistanlarının aktif çalışma gün katsayıları dikkate alınmayacaktır.  

4) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan yan dal klinik şefi, yan dal klinik şef 

yardımcılarının kadro unvan katsayısı %10 oranında, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanı ile devlet 

hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı ise % 20 oranında arttırılarak bulunan 

kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılacaktır. 

5) Bakanlıkça, kurumlardaki girişimsel işlemleri değerlendirmek ve denetlemek amacıyla 

inceleme heyeti görevlendirilebilecektir. Ayrıca inceleme heyetlerinde görev yapan personele kurumlarda 

hastane hizmet puan ortalamasının % 20’si, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si 

oranında ek puan verilecektir. 

6) Tabip dışı personele nöbet tutulan süreler hariç olmak üzere haftalık mesai saatinin aşılması 

durumunda mesai dışı çalışma puanı verilecektir. Yani nöbette geçen süreler mesai dışı çalışma puanı 

hesabında dikkate alınmayacaktır. 

7) Hizmete yeni açılacak olan kurumlara Bakanlıkça görevlendirilen kurucu baştabip, kurucu 

hastane müdürü ile diğer personele kurumun geçici kabul tarihine kadar süresiz, geçici kabul tarihinden 

itibaren ise 6 ay süreyle asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluştan, 2547 sayılı Kanunun 38 inci 

maddesine istinaden görevlendirilmiş olan personelin kurucu olarak görevlendirilmesi halinde ise önceki 

görev yerinden ek ödeme yapılacaktır. 

8) Hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele ve eğiticilere pratisyen hekimler 

için 1,00, uzman hekimler için 1,50 kadro unvan katsayısı esas alınarak, ek ödeme yapılacaktır. 

9) Hizmete yeni açılan kurumlara görevlendirilen, naklen veya açıktan atanan personele, kurumun 

hizmete açıldığı tarihten itibaren 6 ay süreyle ek ödeme yapılacaktır. 

 



 

T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 

 

 

Sayı:B10.0.PYK.0.00.00.01/  

Konu:EkÖdeme  

 

 

10) Kurum ve kuruluşlarda ek puan uygulamasının yer aldığı mezkur Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (jj) ve (ll) bentleri yeniden düzenlenmiştir. 

11) İl sağlık Müdürlükleri döner sermaye komisyonun 2/3 oy çokluğu ile hasta sayısından dolayı 

sağlık kuruluşu performans puan ortalaması düşük olan ve il performans puan ortalamasından 

değerlendirilecek sağlık ocaklarını belirleyebilir. 

12) Entegre ilçe hastanelerinde görevlendirilen uzman tabiplere, görevlendirme süresince 

kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluştan; kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi 

kadro – unvan katsayısı, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro – unvan katsayısı 

esas alınarak ek ödeme yapılacaktır. 

14) Mezkûr Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–2 ve EK–3 sayılı cetvelinde yer alan “ayniyat 

saymanı” ibaresi, EK–4 sayılı cetvelde yer alan “İlçe ve AÇS/AP merkezleri ayniyat saymanları ile diğer 

ayniyat saymanları” ve “sağlık kuruluşu döner sermaye muhasebe yetkilisi mutemedi” ibaresi ile “Sağlık 

kuruluşu döner sermaye muhasebe yetkilisi mutemedi” satırı karşılarında yer alan hizmet alanı kadro 

unvan katsayısı yürürlükten kaldırılmış olup bu katsayılar kullanılmayacaktır. Ayniyat saymanı 

kadrosunda bulunanlar için Genel idare hizmetleri sınıfı personeli için öngörülen hizmet alanı kadro 

unvan katsayısı, diğer görevler için ise asıl kadrosuna ilişkin hizmet alanı kadro unvan katsayısı 

kullanılacaktır. 

15) Performansa dayalı ek ödemenin uygulamasına ilişkin daha önce Bakanlığımızca hazırlanmış 

olan genelgelerin, 24/04/2009 tarihli ve 27209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına 

Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme 

Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile bu değişikliklere ilişkin 

yukarıda yapılan açıklamalara aykırı olan hususları uygulanmaz. 

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun 

iliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile döner sermaye saymanlıklarına 

duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.  

 

 

 

 

      Dr. Hasan GÜLER   

                Bakan a.  

                                                                                                                       Daire Başkanı 

 
 

 

 

 

 

 

 


