
TASLAK METNİ ÖNERİLER 

MADDE 7- 4/1/1961 tarihli ve 209 

sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık 

Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) 

Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 

Hakkında Kanunun;  

Madde 1 – Sağlık Bakanlığı merkez 

ve taşra teşkilatında döner sermaye işletmesi 

kurulabilir. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı 

için tahsis edilen döner sermaye miktarı on 

milyar Türk Lirasıdır. Bu miktar her bütçe 

yılı içinde Bakanlar Kurulunca ihtiyaca göre 

artırılabilir.”  

 “Bakanlık merkez teşkilatındaki 

laboratuvarlarda çalışanlar ile taşra 

teşkilatında çalışan personele döner sermaye 

gelirlerinden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumunun eczacı unvanlı kadrolarına 

atanmış olanlar ile Kurumun sağlık ve 

yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik 

hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup 

analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen 

görev yapan personele döner sermaye 

gelirlerinden dördüncü fıkra uyarınca 

Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan 

tutardan birinci fıkrada belirtilen esaslar 

çerçevesinde bir ayda yapılacak ek 

ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda 

alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme 

ve her türlü tazminat (makam, temsil ve 

görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı 

hariç) toplamının; eğitim görevlisi ile uzman 

tabip kadrosuna atanan profesör ve 

doçentlerde yüzde 800'ünü, uzman tabip ve 

tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen 

dallarda bu mevzuat hükümlerine göre 

uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde 

yüzde 700'ünü, pratisyen tabip ve diş 

tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 

500'ünü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumunda görev yapan eczacılara yüzde 

350’sini,  hastane müdürü ve eczacılarda 

yüzde 250'sini, başhemşirelerde yüzde 

200'ünü, diğer personelde ise yüzde 150'sini 

geçemez. 
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MADDE 9- 14/7/1965 tarihli ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 

33’üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci 

cümlesinde yer alan “6 saatten” ibaresi “4 

saatten” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü 

cümlesine “130 saatten” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “ve tıpta uzmanlık öğrencileri 

için 170 saatten” ibaresi eklenmiş ve nöbet 

ücreti gösterge tablosu aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

 Gösterge 

a) Eğitim görevlisi, başasistan, 

uzman tabip 
210 

b) Tabip, tıpta uzmanlık 

mevzuatında belirtilen dallarda, 

bu mevzuat hükümlerine göre 

uzmanlık belgesi alan tabip dışı 

personel, aynı dallarda doktora 

belgesi alanlar 

165 

c) Diş tabibi ve eczacılar  145 

ç) Mesleki yükseköğrenim 

görmüş sağlık personeli 
100 

d) Lise dengi mesleki öğrenim 

görmüş sağlık personeli 
85 

e) Diğer personel 65 
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MADDE 11- 8/6/1949 tarihli ve 5434 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

 “EK MADDE 84- Bu Kanuna göre 

tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları 

esas alınarak emekli, adi malullük veya 

vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, 

aylıklarıyla birlikte makam tazminatı 

ödenmesine hak kazanamamış olan ve 5510 

sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca 

ilave aylık alamayan tabip ve diş 

tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman 

olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 

20000 gösterge rakamının, uzman 

olmayanlara ise 14000 gösterge rakamının 

memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. 
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