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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederiz.
	 İsmail	Tamer	 Tuba	Vural	Çokal	 Recep	Şeker
 Kayseri Antalya Karaman
	 Selim	Gültekin	 Fatma	Betül	Sayan	Kaya	 İsmail	Güneş
 Niğde İstanbul Uşak
	 Ceyda	Çetin	Erenler	 Cemal	Bekle	 Ramazan	Can
 Kütahya İzmir Kırıkkale
	 Mehmet	Sait	Kirazoğlu	 Mehmet	Doğan	Kubat	 Bekir	Kuvvet	Erim
 Gaziantep İstanbul Aydın
	 Orhan	Erdem	 Semiha	Ekinci	 Yusuf	Başer
 Konya Sivas Yozgat
	 Mehmet	Ali	Özkan	 Fatma	Aksal	 İffet	Polat
 Manisa Edirne İstanbul
	 Osman	Ören	 Rümeysa	Kadak	 Çiğdem	Koncagül
 Siirt İstanbul Tekirdağ
	 Abdullah	Doğru	 Metin	Yavuz	 Mihrimah	Belma	Satır
 Adana Aydın İstanbul
	 İlyas	Şeker	 Şirin	Ünal	 Yavuz	Ergun
 Kocaeli İstanbul Niğde
	 Cemil	Yaman	 Mehmet	Yavuz	Demir	 Zehra	Taşkesenlioğlu	Ban
 Kocaeli Muğla Erzurum
	 Necip	Nasır	 Öznur	Çalık	 Emrullah	İşler
 İzmir Malatya Ankara
	 Uğur	Aydemir	 Recep	Özel	 İbrahim	Aydın
 Manisa Isparta Antalya
	 Ali	Özkaya	 Semra	Kaplan	Kıvırcık	 Cemal	Öztürk
 Afyonkarahisar Manisa Giresun
	 Yaşar	Kırkpınar	 Ravza	Kavakcı	Kan	 Recep	Uncuoğlu
 İzmir İstanbul Sakarya
	 Yavuz	Subaşı	 Mustafa	Arslan	 Tahir	Akyürek
 Balıkesir Tokat Konya
	 Cihan	Pektaş	 Meliha	Akyol	 Oya	Eronat
 Gümüşhane Yalova Diyarbakır
	 Ahmet	Berat	Çonkar	 Refik	Özen	 Mustafa	Esgin
 İstanbul Bursa Bursa
	 İbrahim	Yurdunuseven	 Metin	Bulut	 Abdulkadir	Özel

 Afyonkarahisar Elâzığ Hatay
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KATILMA YAZILARI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

 Gereğinin yapılmasını arz ederim.   08.06.2022
	 	 	 Ekrem	Çelebi
   Ağrı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.  8.6.2022

	 	 	 Arife	Polat	Düzgün
   Ankara

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 07.06.2022 tarihinde sunulan 2/4485 Esas No’lu 
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi’ne imza sahibi olarak katılmak ister, bilginize arz ederim.

   Sena	Nur	Çelik	
   Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas nolu “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.   07.06.2022
	 	 	 Pakize	Mutlu	Aydemir
   Balıkesir

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas numaralı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   Muhammet	Müfit	Aydın
   Bursa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas numaralı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   Hakan	Çavuşoğlu
   Bursa
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifimize katılıyorum.

Gereğini arz ederim.   7.6.2022
	 	 	 Jülide	İskenderoğlu
   Çanakkale

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   Salim	Çivitcioğlu
   Çankırı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunu teklifine katılıyorum.

   Nilgün	Ök
   Denizli

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

07.06.2022 tarih 214 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.  07.06.2022
	 	 	 Burhan	Çakır
   Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla ilgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
yapılmasına dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.   07.06.2022
	 	 	 Süleyman	Karaman
   Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas numaralı “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ne imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.   08.06.2022
	 	 	 Emine	Sare	Aydın
   İstanbul
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   Şamil	Ayrım
   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   Mustafa	Demir
   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.  07.06.2022
   Fatih	Süleyman	Denizolgun
   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne imza koymak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize saygılarımı arz ederim.  
   Canan	Kalsın
   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas numaralı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.   08	Haziran	2022
	 	 	 Tülay	Kaynarca
   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas numaralı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   Serap	Yaşar
   İstanbul
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.
   Fehmi	Alpay	Özalan
   İzmir

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için imzamı atıyorum. Gereğini arz ederim. 
   7.6.2022
	 	 	 Niyazi	Güneş
   Karabük

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/4485 esas numaralı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.
   Ahmet	Salih	Dal
   Kilis

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum. 
	 	 	 Radiye	Sezer	Katırcıoğlu
   Kocaeli

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum. 
	 	 	 Abdullah	Ağralı
   Konya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.
Gereğini arz ederim.  7.6.2022
	 	 	 Ahmet	Sorgun
   Konya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.
   Ahmet	Çakır
   Malatya
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   Hakan	Kahtalı
   Malatya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   Murat	Baybatur
   Manisa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas numaralı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.   

   Mehmet	Emin		Şimşek
   Muş

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlık İle ilgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim.  7.6.2022
   Ergün	Taşcı
   Ordu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas numaralı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.   

   Mücahit	Durmuşoğlu
   Osmaniye

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   İsmail	Kaya
   Osmaniye

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   Muhammed	Avcı
   Rize
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas nolu “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.   07.06.2022
	 	 	 Çiğdem		Erdoğan	Atabek
   Sakarya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun teklifinde imzamın olmasını istiyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.

   7.6.2022
	 	 	 Zemzem	Gülender	Açanal
   Şanlıurfa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas numaralı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   Mehmet	Ali	Cevheri
   Şanlıurfa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas numaralı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   Salih	Cora
   Trabzon

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas numaralı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   Osman	Nuri	Gülaçar
   Van

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas numaralı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

   İrfan	Kartal
   Van
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/4485)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu  

TALİ Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu  

GENEL GEREKÇE
Ülkemizde herkesin sağlık hakkını en etkili şekilde kullanabilmesi ve sosyal devlet ilkesinin 

gerçekleştirilmesi gayesiyle mevzuatta bazı düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
çerçevede daha iyi ve kaliteli hizmet sunumunun sağlanmasına, uygulamada karşılaşılan mağduriyetlerin 
ve sorunların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Teklifle;

Ülke genelinde uygulanan aile hekimliği hizmetleri başarılı bir şekilde yürütülmekte olup aile 
hekimliği hizmetlerindeki kaliteyi daha da artırmak için, bu hizmetlerin aile hekimliği uzmanları 
eliyle verilmesi önem arz etmektedir. 2023 yılında aile hekimi başına düşen nüfus sayısının 2700’e 
düşürülmesi ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği uzmanları eliyle verilmesi gibi 
öncelikli hedeflere hem nicelik hem de nitelik olarak ulaşılabilmesi gayesiyle sürenin sona ermesi 
sebebiyle aile hekimi olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkânı bulamayan aile 
hekimlerinin uzmanlık eğitimi yapabilmelerini teminen 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesinde yer alan ve 1/1/2020 tarihinde sona ermiş olan 
sürenin 1/1/2029 tarihine kadar uzatılmasına,

209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) 
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Danıştay kararı gereği, İnceleme Heyetinin 
kanunî dayanağa kavuşturulmasına,

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu mülga olduğundan ve idarî 
sağlık müdür yardımcısı, idarî halk sağlığı müdür yardımcısı, başhemşire unvanları da kaldırıldığından 
buna yönelik düzenlemelerin metinden çıkarılmasına,

Tabip, uzman tabip ve diğer sağlık personelinin malî haklarında önemli iyileştirmeler yapılması 
kapsamında:

Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme almasının sağlanmasına,
Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek 

tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkânları esas alınarak 
personele daha fazla ek ödeme yapılabilmesine,

Ek ödemenin tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde daha dengeli dağıtılmasına,
Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görev yapan asistanlar dâhil tüm tabiplere yapılan ödemelerden, 

Bakanlığımız kadrosunda bulunup üniversitelerde Bakanlığımız adına uzmanlık eğitimi yapanların da 
faydalanmasına,

Sağlık Bakanlığı döner sermaye mevzuatında yapılması amaçlanan düzenlemeye paralel olarak 
üniversite hastanelerinde ve Adlî Tıp Kurumunda görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin 
merkezi yönetim bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılmasına,

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ek 84 üncü maddesinde belirtilen gösterge rakamları 
artırılarak tabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin emeklilik maaşlarında iyileştirme 
yapılmasına,
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Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve sağlık sigortası olmayan kişilerin 
borçlarının bir kısmının terkin edilmesine ve bir kısmına ödeme kolaylığı sağlanmasına,

Kamu kurum ve kuruluşlarının tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan 
atamalarda kuraya ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığınca belirlenmesine böylece özellikle diş 
hekimi ve eczacıların daha âdil olarak yerleştirilmesi gayesiyle Bakanlığa düzenleme yapma yetkisi 
verilmesine,

Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel istihdamında güçlük 
yaşandığından, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısının artırılmasına,

Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde eğitici temininde güçlük 
yaşanmaması, aile hekimliği uzmanlık eğitimi ve aile hekimliği hizmetlerinin düzenli sunulabilmesi 
gayesiyle bu birimlerde görev yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da 
ödeme yapılmasına,

yönelik düzenlemeler getirilmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Ülke genelinde uygulanan aile hekimliği hizmetleri başarılı bir şekilde yürütülmekte olup 
aile hekimliği hizmetlerindeki kaliteyi daha da artırmak için, bu hizmetlerin aile hekimliği uzmanları 
eliyle verilmesi önem arz etmektedir. 2023 yılında aile hekimi başına düşen nüfus sayısının azaltılması 
ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği uzmanları eliyle verilmesi gibi öncelikli hedeflere 
hem nicelik hem de nitelik olarak ulaşılabilmesi gayesiyle sürenin sona ermesi sebebiyle aile hekimi 
olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkânı bulamayan aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi 
yapabilmelerini teminen 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 
Geçici 9 uncu maddesinde yer alan ve 1/1/2020 tarihinde sona ermiş olan süre, 1/1/2029 tarihine kadar 
uzatılmaktadır.

Madde 2- 5434 sayılı Kanuna göre tabip ve diş hekimi kadro ve pozisyonları esas alınarak 
emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam 
tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabipleri ile bunlardan ilgili mevzuatına 
göre uzman olanların emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılmaktadır. Söz konusu ödemenin 2008 
Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) kapsamında sigortalı sayılan tabip ve diş 
tabiplerinin de yararlandırılması amaçlanmıştır.

Madde 3- Danıştay’ın girişimsel işlem puanlarını inceleyen inceleme heyetlerinin kanunla 
teşkilinin gerektiği yolundaki kararı uyarınca, halihazırda ek ödeme ile ilgili yönetmelikte mevcut olan 
inceleme heyeti oluşturulması ve heyetin görevi kanun ile düzenlenmektedir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu mülga olduğundan ve idarî 
sağlık müdür yardımcısı, idarî halk sağlığı müdür yardımcısı, başhemşire unvanları da kaldırıldığından 
buna yönelik düzenlemeler metinden çıkarılmaktadır.

Ek ödeme tavan oranları artırılmaktadır.
Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek 

tahakkukları ya da gelirleri yerine, Sağlık Bakanlığı döner sermaye gelirleri ile Sosyal Güvenlik 
Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ve diğer nakit kaynaklarının toplamının esas alınması 
sağlanmaktadır. Ayrıca bu düzenleme ile tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde ek ödeme 
dağıtılmasına imkân tanınmaktadır.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin sabit ek ödemelerin merkezi yönetim bütçesinden 
yapılması ve mülga olan kurumlara ilişkin atıflar madde metninden çıkarılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatındaki personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
uyarınca yapılması gereken sabit ek ödemeler döner sermaye bütçesinden merkezi yönetim bütçesine 
aktarıldığından, Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarılan meblağın ek ödeme 
amacıyla dağıtımına yönelik düzenlemeler madde metninden çıkarılmaktadır.
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Madde 4- Tabip ve diş tabipleri için madde ile değişiklik yapılan fıkrada öngörülen ve döner 
sermaye bütçesinden yapılan sabit ek ödemenin merkezi yönetim bütçesinden ödenmesi ve 209 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılan ek ödemelerden mahsup edilmemesi yönünde düzenleme 
getirilmektedir.

Ayrıca tabip ve diş tabiplerine 375 sayılı KHK ile belirlenen tutar kadar sabit ek ödeme yapılabilmesi 
için % 180 oranı, % 265 olarak artırılmaktadır.

Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görev yapan asistan dâhil tüm tabiplere yapılan bu ödemeden, 
Bakanlık kadrosunda bulunup üniversitelerde Bakanlık adına uzmanlık eğitimi yapanların da 
faydalanması amaçlanmaktadır.

Madde 5- 209 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu madde ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık 
tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple ilgili mevzuatı kapsamında sağlık sigortasından 
yararlanamayan gerçek kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar olan borçları için ödeme kolaylığı 
sağlanması, tahsili için yapılacak takip masraflarının asıl alacak tutarından fazla olması sebebiyle 
5.000 Türk lirasına kadar olan tutarların tamamının terkin edilmesi, borç tutarının yarısının 5.000 
Türk lirasının altında olması hâlinde ise 5.000 Türk lirasının terkin edilerek bakiye kısmının tahsil 
edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu işlemler sebebiyle devam eden dava ve icra takiplerinin durumu 
düzenlenmektedir.

Madde 6- Üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi 
yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması 
öngörülmektedir.

Madde 7- Adli tıp kurumunda görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim 
bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülmektedir.

Madde 8- Uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro 
ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalar ile yer değiştirmeye ve kuraya ilişkin şartlar 
Sağlık Bakanlığınca belirlenmekte olup atamalarda daha âdil bir sistem getirilmesi amaçlanmaktadır. 
Doktor öğretim üyesi ve başasistanların uzmanlık eğitimine daha nitelikli katkıda bulunmalarını temin 
etmeye yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Madde 9- Sözleşmeli pozisyon sayısı sınırlı olduğundan, Devlet hizmeti yükümlülüğünün 
öncelikle Devlet memuru statüsünde ifa edilmeye başlanılması ve daha sonra mevcut pozisyon sayısı 
dikkate alınarak sözleşmeli statüye geçişe imkân sağlayıcı değişiklik yapılmaktadır.

Madde 10- Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel 
istihdamında güçlük yaşandığından, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısı artırılmaktadır.

Madde 11- Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde eğitim verecek 
eğitim görevlisi ve öğretim üyesi temininde güçlük yaşandığından aile hekimliği uzmanlık eğitimi ve 
aile hekimliği hizmetlerinin kesintiye uğramadan düzenli sunulabilmesi gayesiyle kendilerine eğitim 
aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerindeki çalışmaları sebebiyle ek ödeme yapılan 
personele asıl kurumlarında da döner sermayeye katkıda bulundukları dikkate alınarak mağduriyetlerini 
gidermek üzere ödeme yapılması amaçlanmaktadır.

Madde 12- Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı çalışanlarının sabit ek ödemelerinin 375 sayılı 
KHK’nın ek 9 uncu maddesi kapsamında merkezi yönetim bütçesinden yapılması amaçlanmıştır. 
Mülga kurumlar metinden çıkarılmakta, Bakanlık adı güncellenmektedir.

Madde 13- Yürürlük maddesidir.
Madde 14- Yürütme maddesidir.
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
	 Sağlık,	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	İşler	Komisyonu	 09/06/2022
	 Esas	No:	2/4485
	 Karar	No:	5

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas numaralı “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 08/06/2022 tarihinde 
yapılan toplantısında görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyla 
arz olunur.
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1. Giriş

Kayseri Milletvekili İsmail TAMER ve Antalya Milletvekili Tuba VURAL ÇOKAL ile 52 
Milletvekili tarafından hazırlanan, 07/06/2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, 
tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen 2/4485 esas numaralı Sağlıkla İlgili Bazı 
Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi, Komisyonumuzun 8/06/2022 tarihli birleşiminde, Kanun Teklifinin ilk imza sahipleri, 
Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk Eczacılar Birliği, Türk Diş 
Hekimleri Birliği, Türk Tabipler Birliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Türk Hemşireler Derneği temsilcilerinin katılımlarıyla 
incelenip, görüşülmüştür.

Komisyonumuzun söz konusu Teklif ile ilgili görüşmeleri 1 birleşim halinde yapılmış ve 8 
saat sürmüştür. Çok sayıda milletvekilinin görüş ifade ettiği müzakereler, tutanağa bağlanmış ve 
toplamda 351 sayfa tam tutanak tutulmuştur.

2. Teklif’in Genel Gerekçesi

Teklif’in genel gerekçesi incelendiğinde;

- Hem nicelik hem de nitelik olarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği 
uzmanları tarafından verilmesi bakımından 2023 yılında aile hekimi başına düşen nüfus sayısının 
2700’e düşürülmesinin hedeflendiği,

- 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu 
maddesinde aile hekimi olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkânı bulamayan aile 
hekimlerinin uzmanlık eğitimi yapabilmelerine imkân tanıyan sürenin 1/1/2020 tarihinden 1/1/2029 
tarihine kadar uzatılacağı,

- Danıştay’ca kanuni dayanağa kavuşturulması gerektiği gerekçesi ile iptal edilen düzenleme 
yerine 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) 
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun ilgili maddesinde yapılan değişiklik ile 
İnceleme Heyetlerinin oluşturulduğu,

- Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ile idarî sağlık 
müdür yardımcısı, idarî halk sağlığı müdür yardımcısı, başhemşire unvanlarına ilişkin ibarelerin 
Kanun metninden çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler yapıldığı,

- Merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alınması imkanından Sağlık Bakanlığı personelinin 
de yararlandırıldığı,

- Personele daha fazla ek ödeme yapılabilmesine imkan sağlamak amacıyla sağlık kurum ve 
kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve 
nakit imkânlarının esas alınacağı, ek ödemenin tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde daha 
dengeli dağıtılacağı,

- Söz konusu ek ödemelerden Bakanlık kadrosunda bulunup, üniversitelerde Bakanlık adına 
uzmanlık eğitimi yapanların da faydalanması, ayrıca üniversite hastanelerinde ve Adlî Tıp Kurumunda 
görev yapan personelin de sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması ve ek 
ödeme tavanlarının artırılacağı,
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- Emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılmasını teminen Kanunda belirtilen gösterge 
rakamlarının artırılması suretiyle tabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin emeklilik 
maaşlarının iyileştirileceği,

- Bakanlık sağlık tesislerinde sağlık hizmeti aldıktan sonra borçlarını ödeyemeyenlerin 
borçlarının bir kısmının terkin edilmesine ve bir kısmına ödeme kolaylığı sağlanacağı,

- Diş hekimi ve eczacıların daha âdil olarak yerleştirilmesi amacıyla yapılacak açıktan atamalarda 
kuraya ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığınca belirleneceği,

- 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel istihdamında kadro ve pozisyon sayısının 
artırılacağı,

- Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri 
ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarından ek ödeme yapılacağı

hususlarına yer verilmektedir.

3. Teklif Maddelerinin İçeriği

2/4485 esas numaralı Kanun Teklifi ile;

-  1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 9 uncu 
maddesinde yer alan ve 1/1/2020 tarihinde sona ermiş olan süre, 1/1/2029 tarihine kadar uzatılması 
suretiyle aile hekimi olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkânı bulamayan aile 
hekimlerinin uzmanlık eğitimi yapabilmelerine imkan sağlandığı,

-  2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) kapsamında sigortalı 
sayılanlar da dahil olmak üzere 5434 sayılı Kanuna göre tabip ve diş hekimi kadro ve pozisyonları 
esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış ve aylıklarıyla birlikte 
makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabipleri ile bunlardan ilgili 
mevzuatına göre uzman olanların emeklilik maaşlarında iyileştirme yapıldığı,

-  Girişimsel işlem puanlarını inceleyen inceleme heyetlerinin kanun ile düzenlemesi gerektiği 
yönündeki Danıştay kararı uyarınca, halihazırda ek ödeme ile ilgili yönetmelikte mevcut olan 
inceleme heyeti oluşturulması ve heyetin görevinin bu Kanun Teklifi ile düzenlendiği,

-  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, idarî sağlık müdür 
yardımcısı, idarî halk sağlığı müdür yardımcısı, başhemşire ifadelerinin mülga olmaları nedeniyle 
kanun metninden çıkarıldığı,

-  Sağlık Bakanlığı döner sermaye gelirleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm 
kaynaklar ve diğer nakit kaynaklarının toplamının esas alınması suretiyle ek ödeme tavan oranlarının 
artırıldığı ve tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde ek ödeme dağıtılması ile Bakanlık merkez ve 
taşra teşkilatı personelinin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden yapılmasına imkân 
sağlandığı,

-  Döner sermaye bütçesinden yapılan sabit ek ödemenin merkezi yönetim bütçesinden ödenmesi 
ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılan ek ödemelerden mahsup edilmemesi yönünde 
düzenleme getirildiği, ayrıca tabip ve diş tabiplerine 375 sayılı KHK ile belirlenen tutar kadar sabit 
ek ödeme yapılabilmesi için % 180 oranının % 265 olarak artırıldığı, ek ödemelerden Bakanlık 
kadrosunda bulunup üniversitelerde Bakanlık adına uzmanlık eğitimi yapanların da faydalandırıldığı,
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-  Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve sağlık sigortasından 
yararlanamayan gerçek kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar olan borçları için ödeme kolaylığı 
sağlanması, tahsili için yapılacak takip masraflarının asıl alacak tutarından fazla olması sebebiyle 
5.000 Türk lirasına kadar olan tutarların tamamının terkin edilmesi, borç tutarının yarısının 5.000 
Türk lirasının altında olması hâlinde ise 5.000 Türk lirasının terkin edilerek bakiye kısmının tahsil 
edilmesinin amaçlandığı,

-  Sağlık Bakanlığı ile aynı uygulanmanın sağlanması amacıyla Adli Tıp Kurumunda ve üniversite 
hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden 
karşılanmadığı,

-  Uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve 
pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalar ile yer değiştirmeye ilişkin usul ve esasların 
Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenleneceği, doktor öğretim üyesi ve başasistanların 
uzmanlık eğitimine daha nitelikli katkıda bulunmalarını teminen uzman oldukları alanda fiilen en az 
bir yıl çalışmış olmaları gerektiği,

-  Sözleşmeli pozisyon sayısı sınırlı olduğundan, Devlet hizmeti yükümlülüğünün öncelikle 
Devlet memuru statüsünde ifa edilmeye başlanılması ve daha sonra mevcut pozisyon sayısı dikkate 
alınarak sözleşmeli statüye geçişe imkân sağlayıcı değişiklik yapıldığı,

-  Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel istihdamında 
güçlük yaşandığından, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısının artırıldığı,

-  Aile hekimliği uzmanlık eğitimi ve aile hekimliği hizmetlerinin kesintiye uğramadan 
düzenli sunulabilmesi gayesiyle kendilerine eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği 
birimlerindeki çalışmaları sebebiyle ek ödeme yapılan personele asıl kurumlarında da döner 
sermayeye katkıda bulundukları dikkate alınarak ödeme yapılmasısın amaçlandığı,

-  375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi kapsamında Bakanlık merkez teşkilatı çalışanlarının 
sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden yapılmasının amaçlandığı

öngörülmektedir.

4. Komisyonumuzda Teklif’in Geneli Üzerinde Yapılan Görüşmeler
Bilindiği üzere İç Tüzüğün 23 üncü maddesine göre tali komisyonlar, işin kendilerini ilgilendiren 

yönü ve maddeleri üzerinde esas komisyona görüş bildiren komisyonlardır. Tali komisyonların 
hangi yönden ve hangi maddeler hakkında görüş bildirecekleri havale sırasında belirtilmemiş ise bu 
komisyonlar görüşlerini kendileriyle ilgili gördükleri hususlar üzerinde bildirirler. Komisyonumuz, 
birleşimin başında İçtüzüğün 23 üncü maddesi uyarınca Teklifin tümü üzerinde görüşme açılması 
sonrasında tüm maddelerinin görüşülmesi usulünü kararlaştırmıştır.

Teklif’in geneli üzerindeki görüşmelerde Komisyon Başkanı Erzurum Milletvekili Recep 
AKDAĞ tarafından;

-  Teklif’in sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımız açısından oldukça önemli bir teklif olduğu, 
doktorların, diş tabiplerinin, uzmanların, pratisyen hekimlerin ve bunlarla birlikte üniversitelerde 
görev yapan doktorların, uzmanların, öğretim üyelerinin hem emekli maaşlarında iyileştirmeler 
yapıldığı, hem de döner sermaye dağıtımıyla ilgili tavanların artırıldığı,

-  Döner sermayenin bir kurumun kendi tahakkukuyla bağlı kalmasının kaldırıldığı, böylece 
hem daha adaletli hem de daha yaygın ve daha yüksek oranda döner sermaye dağıtılmasına imkân 
sağlandığı,



‒ 18 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 337)

-  Teklif ile teknik bazı düzenlemeler yapıldığı, örneğin aile hekimliği yapan pratisyen hekimlerin 
mesleklerini icra ederken bir taraftan da uzmanlık eğitimi alabilmelerinin süre açısından uzatıldığı, 
yine Danıştay’ın bir kanuni dayanağa kavuşturulması gerektiği gerekçesiyle iptal ettiği bazı 
hususların düzenlendiği, daha önceki kanuni düzenlemeler nedeniyle kullanılmayacak bazı kurumlar 
ve tanımların kanun metinlerinden çıkarıldığı,

-  Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkânları esas alınarak ek ödemelerin bütün 
sağlık tesislerini kapsayacak şekilde ve daha yüksek oranda dağıtılmasına ilişkin düzenlemeler 
olduğu, bu düzenlemelerin aynı zamanda Adli Tıp Kurumu ve üniversiteleri kapsadığı,

-  Ülkemizde genel sağlık sigortasının tüm vatandaşları kapsadığı, az sayıda da olsa ödenememiş, 
uzun zamandan beri birikmiş bazı borçların olduğu, bunların önemli bir kısmının terkin edilmesine, 
bir kısmına da ödeme kolaylığı sağlanmasına ilişkin düzenlemeler olduğu,

-  Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde, eleman teminini sağlamak üzere 4924 sayılı 
Kanun’la ihdas edilen 22 bin kadro sayısının 27 bine çıkarıldığı,

-  Eğitim aile sağlık merkezi ve eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan öğretim üyelerine 
ek ödeme verme imkânı sağlandığı

ifade edilmiştir.

Teklif’in geneli üzerinde yapılan görüşmelerde ilk imza sahiplerinden Kayseri Milletvekili 
İsmail TAMER tarafından;

-  Ülkemizde herkesin sağlık hakkını en iyi şekilde kullanabilmesi ve sosyal devlet ilkesinin 
gerçekleştirilebilmesi gayesiyle mevzuatta bazı düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyulduğu,

-  Başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızın insanüstü yapmış oldukları çalışmalar 
da göz önüne alındığında böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu, bu çerçeve içerisinde daha iyi 
ve kaliteli hizmet sunumunun sağlanması, uygulamada karşılaşılan mağduriyetlerin ve problemlerin 
giderilmesinin amaçlandığı,

-  Sağlıkta Dönüşümle birlikte aile hekimliğinin kurulduğu ve ilk etapta ihtiyacı karşılayacak 
kadar uzman aile hekiminin mevcut olmaması nedeniyle, pratisyenlerin de aile hekimi olabilmeleri 
ve aynı zamanda aile hekimliği uzmanlık eğitimi alabilmelerinin öngörüldüğü, aile hekimleri için 
1/1/2020 tarihine kadar ön görülen söz konusu sürenin 1/1/2029 tarihine kadar uzatıldığı,

-  Tabip, diş tabibi ve pratisyen hekimlerin emekli maaşlarında iyileştirmeler yapıldığı,

-  Danıştay’ın ek ödemelerin kanunla belirlenmesi yönündeki kararına ek ödeme tavanlarının 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği tavan çerçevesinde Sağlık Bakanlığının çıkaracağı 
yönetmelik çerçevesi içerisinde belirlenmesinin öngörüldüğü,

-  Üniversite hastaneleri ve Adli Tıp Kurumları dahil sabit ek ödemelerin merkezi yönetim 
bütçesine dâhil edildiği; sabit ek ödemeler ile ilgili tabip, diş tabipleri ve pratisyen hekimlerle ilgili 
daha önce belirlenen yüzde 180 tavanın yüzde 265’e çıkarıldığı,

-  Sağlık hizmeti alırken Sağlık Bakanlığına borçlanan şahısların 5 bin TL’nin altındaki 
borçlarının terkin edilmesi, 5 bin liranın üzerindeyse, bu rakamın yarıya bölünüp yarısını kalan bir 
yıl içinde ödemek kaydıyla diğer yarısının terkin edileceği,

-  Bir yıl çalışmış olmak kaydıyla tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminin ilgili uzman olan 
profesörler, doçent ve doktora öğretim üyesi, eğitim görevlisi veya başasistan tarafından verilmesine 
imkan tanındığı,
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-  Devlet hizmet yükümlülüğünü yapmakta olan personelin bulundukları ilde, 4924 sayılı 
Kanununa tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilmelerinin öngörüldüğü,

-  Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personelinin çalıştırılmasıyla ilgili 
pozisyon sayısının 22 binden 27 bine yükseltildiği,

ifade edilmiştir.

Teklif’in geneli üzerinde yapılan müzakerelerde aleyhte söz alan milletvekilleri tarafından;

-  Çok zor şartlarda hizmet üreten ve sunan tüm sağlık çalışanlarının memnuniyetini artıracağına 
inanılan bu Kanun Teklifinde personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken sağlık kurum 
ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri 
ve nakit imkânları esas alınarak personele daha fazla ek ödeme yapılabilmesi ve merkezî yönetim 
bütçesinden de ödenmesine imkan sağlanmasının doğru bir adım olduğu,

-  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) 2021 yılında yayınlamış olduğu sağlık 
raporunda, 38 OECD ülkesi arasında millî gelire oranla sağlık harcamasında ülkemizin gerilerde 
kaldığı,

-  Aralık ayında TBMM Genel Kurulundan geri çekilen düzenlemelerde tabipler ve diş tabipleri 
için öngörülen mali hakların gerisinde bir düzenleme olduğu, bu Teklifin bazı yönleriyle olumlu bir 
düzenleme olduğu, ancak sağlık çalışanlarının çok daha tatmin edici bir düzenleme beklentisi içinde 
olduğu,

-  Ağırlıklı olarak tabiplerin, diş tabiplerinin ve kısmen diğer sağlık çalışanlarının özlük 
haklarında iyileştirme yapıldığı, ancak tüm sağlık çalışanlarının bu özlük hakkı iyileştirmelerinden 
yeterince yararlandırılmadığı,

-  Yaşam koşullarını daha da artırmak için yurt dışına giden hekim sayısının artış gösterdiği, 
bunun önüne geçilmesi için her türlü tedbirin bir an önce alınması gerektiği,

-  Bir hekimin yetişmesinin hem çok meşakkatli hem zaman aldığı hem de maliyetli olduğu, 
ancak Avrupa ülkelerinin doktorlarımızı düşük ücretlerle transfer ettiği,

-  Bakanlık sağlık hizmetlerinden yararlanan ancak aldığı hizmet karşılığındaki ücreti 
ödeyemeyen vatandaşlarımızın belirli bir miktar ve oranda borçlarının silindiği, toplumun en alt 
kesimini oluşturan bu vatandaşlarımızın tüm borçlarının terkin edilmesi gerektiği, zira sosyal devlet 
anlayışının bunu gerektirdiği,

-  Danıştay’ın girişimsel işlem puanlarını gözden geçiren inceleme heyetlerinin kanunla teşkilinin 
gerektiği yolundaki iptal kararı uyarınca, kanunda sadece İnceleme Heyetinin ismine yer verilmesiyle 
kalınmaması, görev ve yetileri ile çalışma usul ve esaslarının da kanunla düzenlenmesinin önem arz 
ettiği,

-  Tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıkları için uygulanan ilave ödeme imkanından diğer sağlık 
çalışanlarının da yararlandırılması gerektiği,

-  Beş yıllık eğitim alan eczacıların eğitim süreleri, stratejik personel olmaları, hekim ve diş 
tabipleri ile aynı şekilde atamalarının gerçekleştirilmesi, tıbbi görevlerinin yanı sıra sorumluluk 
alarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamaları, diş hekimleri ile aynı şartlarda 
nöbet tutarak aynı nöbet saat ücretini alıyor olmaları da dikkate alındığında, Teklif ile getirilen 
iyileştirici ek ödemelerden eczacıların da yararlandırılması gerektiği,



‒ 20 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 337)

-  Ek ödeme yapılacak personelin belirlenmesinde personelin disiplin durumunun değerlendirme 
ölçütü olarak Teklif metninde yer almasının, uygulamada personele ek ödeme yapılmamasına yönelik 
keyfi tutum ve davranışlara neden olabileceği,

-  Sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılırken bunların hak kayıplarının önüne geçmek ve aile 
bütünlüğünün teminini sağlamak amacıyla sözleşme ücretinin daha yüksek belirlenmesinin ve 
sözleşme bitiminden sonra nerede ve hangi şartlarda görev yapacağının belli olması gerektiği,

şeklinde görüşler dile getirilmiştir.
Teklif’in geneli üzerinde yapılan müzakerelerde Teklif’in lehinde;
-  Anayasa’nın 56’ncı maddesi uyarınca sağlığın devletin doğrudan veya dolaylı olarak 

sorumluluğunu üstlendiği bir kamu hizmeti olduğu, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hayata geçtiği 
2003 yılından bu yana ülkemizin temel sağlık göstergelerinin önemli ölçüde iyileştiği, OECD sağlık 
verileri ve Avrupa Komisyonu raporlarında, Türkiye’nin, yaptığı sağlık harcamasına göre sağlık 
hizmetlerinden en üst seviyede memnuniyet elde eden konuma yükseldiği,

-  Tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, 
ihtiyaç hâlinde herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir sağlık sisteminin 
oluşturulduğu,

-  Ülkemizin kamu, üniversite ve özel sektör ayrımı yapmaksızın tüm ülke kaynaklarının seferber 
edilmesi suretiyle riskli grupları önceleyerek toplumun en ücra köşesine ulaşabilen, tüm toplumu 
sağlıklı olmaya teşvik eden, verimli, hakkaniyetli, sürdürülebilir, vatandaşımızın alışkanlıkları, 
inançları ve beklentilerine saygı göstererek onların ihtiyaçlarını karşılayan bir sağlık sisteminin 
oluşturulmasının hedeflendiği,

-  Teklifle, pratisyen aile hekimlerine 2020 yılına kadar verilen aile hekimliği uzmanlık eğitimi 
hakkının 2029 yılına kadar uzatılmasının hedeflendiği, böylece pratisyen hekimlerin uzman aile 
hekimleri seviyesine, bilgi birikimine, deneyimine çıkmasına imkan sağlandığı,

-  5434 sayılı Kanunun ek 84’üncü maddesine göre uzman tabiplere yapılan ilave ödemelerde 
kullanılan 17000 gösterge rakamının 26000’e, tabipler de ise 13000 gösterge rakamının 20000’e 
yükseltildiği, söz konusu düzenlemeden mevcut emekli uzman tabip ve tabiplerimiz istifade edeceği, 
ayrıca hâlihazırda görev yapan tüm uzman tabip ve tabiplerimiz emekliliğe hak kazandıklarında söz 
konusu iyileştirmelerden yararlanacakları,

-  Sağlık tesislerinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetlerinin 
oluşturulmasına yönelik olarak yasal altyapı oluşturulduğu, söz konusu ihtiyacın Danıştay’ın 
girişimsel işlem puanları inceleyen heyetlerin kanunla teşkili gerektiği yolunda verdiği karardan 
kaynaklandığı,

-  Teklif ile yapılan en önemli düzenlemelerden birinin de sağlık çalışanlarının ek ödeme 
tavanlarının artırılması olduğu, ayrıca, hekim dışı sağlık personelinin bugüne kadar döner 
sermayeden ödenen sabit ek ödemelerinin merkezî yönetim bütçesinden ödenmesi yönünde de 
düzenleme yapıldığı,

-  Ek ödeme tutarı belirlenirken sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri 
yerine Sağlık Bakanlığı döner sermaye gelirleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm 
kaynaklar ve diğer nakit kaynaklarının toplamının esas alınacağı, tüm sağlık tesislerini kapsayacak 
şekilde ek ödeme dağıtılmasına imkân tanındığı, yapılan bu düzenlemeyle bütün hastanelerimizin ek 
ödeme yapılabilir hâle geleceği,

-  Döner sermaye sabit ödemesinden Bakanlığımız kadrolarında olup diğer kamu kurumlarına 
uzmanlık eğitimi için görevlendirilen hekimlerin de yararlanmasının sağlandığı,
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-  Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan, herhangi bir sebeple ilgili 
mevzuat kapsamında sağlık sigortasından yararlanamayan gerçek kişilerin 31.12.2021 tarihine 
kadar olan borçları için ödeme kolaylığı sağlandığı, tahsili için yapılacak takip masrafları asıl alacak 
tutarından fazla olması sebebiyle 5 bin Türk lirasına kadar olan tutarların tamamının terkin edilmesi, 
borç tutarının yarısının 5 bin Türk lirasının altında olması halindeyse 5 bin Türk lirasının terkin 
edilerek bakiye kısmının tahsil edilmesinin amaçlandığı,

-  5 bin TL’nin altındaki toplam borçlu vatandaş sayısının 85.947, borç rakam tutarının ise 24 
milyon 913 bin 687 TL olduğu,

-  Sağlık Bakanlığında yapılması öngörülen düzenlemelere benzer şekilde, üniversite 
hastanelerinde ve adli tıp kurumunda görev yapan personelin sabit ek ödeme ödemelerinin de merkezî 
yönetim bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılmasının amaçlandığı,

-  Kurayla yapılan diş tabibi ve eczacı atamalarında önceki kura dönemlerinde müracaatı olup 
atanamayanları önceleyecek bir sistemin oluşturulmasına yönelik olarak yer değiştirme ve kura 
şartlarının Bakanlıkça belirlenmesi hususunda düzenleme yapma yetkisi verildiği,

-  Sözleşmeli pozisyon sayısının sınırlı olması, devlet hizmet yükümlülüğünün öncelikle devlet 
memuru statüsünde ifa edilmeye başlanması ve daha sonra mevcut pozisyon sayısı dikkate alınarak 
sözleşmeli statüye geçişe imkân sağlayıcı değişiklik yapıldığı,

-  Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı çalışanlarının döner sermaye bütçesinden ödenen sabit ek 
ödemelerinin merkezî yönetim bütçesinden yapılmasının öngörüldüğü,

-  4924 sayılı Kanun’a tabi sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığından bu güçlüğü 
aşmak üzere pozisyon sayısının 5 bin artırılarak 27 bin sayısına çıkarıldığı,

- Ülke genelinde 46 ilde 85 eğitim kurumunda yaklaşık 230 aile hekimliği öğreticisinin 
riyasetinde 2.300 asistanın eğitim gördüğü, bu kapsamda eğitim aile sağlığı merkezlerinde görev 
yapan doktorların döner sermayeden ek ödeme almalarının sağlandığı,

şeklinde görüşler dile getirilmiştir.

5. Teklif’in Maddeleri Üzerindeki Görüşmeler
Teklif’in geneli üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip Komisyon, İçtüzüğün 23 üncü 

maddesi uyarınca maddelerinin tümünün görüşülmesini kabul etmiştir. Teklif’in tümü üzerindeki 
görüşmelerin tamamlanmasının ardından, Teklif’in maddelerinin görüşmelerine geçilmiştir.

Teklif’in tümü ve maddeleri üzerinde yapılan görüşmeleri müteakip, maddelerin aynen kabulü 
ile birlikte tümünün oylaması sonucunda oy çokluğu ile Teklif metni ve gerekçeleri Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir.

 Başkan Sözcü Kâtip

	 Recep	Akdağ	 Arife	Polat	Düzgün	 Sefer	Aycan
 Erzurum Ankara Kahramanmaraş

 Üye Üye Üye

	 Burhanettin	Bulut	 Tuba	Vural	Çokal	 Fikret	Şahin
 Adana Antalya Balıkesir

 (Muhalefet şerhimiz vardır)  (Muhalefet şerhimiz vardır)
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 Üye Üye Üye

	 Mustafa	Esgin	 Arslan	Kabukcuoğlu	 Ali	Muhittin	Taşdoğan
 Bursa Eskişehir Gaziantep

  (Muhalefet şerhimiz vardır) 

 Üye Üye Üye

	 Hacı	Bayram	Türkoğlu	 Habip	Eksik	 Abdul	Ahat	Andican
 Hatay Iğdır İstanbul

  (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Ali	Şeker	 Kani	Beko	 Serpil	Kemalbay	Pekgözegü
 İstanbul İzmir İzmir

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)  (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Recep	Şeker	 İsmail	Tamer	 Halil	Etyemez
 Karaman Kayseri Konya

 Üye Üye Üye

	 Ceyda	Çetin	Erenler	 Ali	Fazıl	Kasap	 Selim	Gültekin
 Kütahya Kütahya Niğde

  (Muhalefet şerhimiz vardır) 

 Üye Üye 

 Rizgin	Birlik	 Ünal	Demirtaş
 Şırnak Zonguldak

  (Muhalefet şerhimiz vardır)  



‒ 23 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 337)

MUHALEFET ŞERHİ
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	 Ünal	Demirtaş	 Ali	Şeker	 Ali	Fazıl	Kasap
 Zonguldak İstanbul Kütahya

 Burhanettin	Bulut	 Fikret	Şahin	 Kani	Beko
 Adana Balıkesir İzmir
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MUHALEFET ŞERHİ
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi
	 Plan	ve	Bütçe	Komisyonu	 10/6/2022
	 Esas	No:	2/4485
	 Karar	No:	10

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4485 esas numaralı, “Sağlıkla	 İlgili	 Bazı	 Kanunlarda	 ve	 375	 Sayılı	 Kanun	 Hükmünde	
Kararnamede	 Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	 Kanun	 Teklifi” Komisyonumuzun 10/06/2022 tarihinde 
yaptığı 34 üncü birleşiminde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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1. GİRİŞ
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile 52 Milletvekili 

tarafından 07/06/2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/4485 esas 
numaralı “Sağlıkla	İlgili	Bazı	Kanunlarda	ve	375	Sayılı	Kanun	Hükmünde	Kararnamede	Değişiklik	
Yapılmasına	Dair	Kanun	Teklifi” Başkanlıkça aynı tarihte esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali 
komisyon olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilmiştir.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 08/07/2022 tarihinde yaptığı birleşiminde 
2/4485 esas numaralı Kanun Teklifini görüşmüştür. Komisyon, Teklif metnini aynen kabul etmiş ve         
5 karar sayılı tali komisyon raporu 09/07/2022 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna tevdi edilmiş, söz 
konusu rapor Komisyon üyelerine dağıtılmıştır.

Komisyonumuzun 10/06/2022 tarihinde yaptığı 34 üncü birleşiminde 2/4485 esas numaralı Kanun 
Teklifi, Teklifin ilk imza sahipleri Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Antalya Milletvekili Tuba Vural 
Çokal ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Sayıştay, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adli Tıp Kurumu, Türkiye 
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası 
(SAĞLIK-SEN), Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (TÜRK SAĞLIK-
SEN), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu 
Kamu Çalışanları Sendikası (GENEL SAĞLIK-İŞ), Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, 
Türk Eczacıları Birliği, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Ankara Aile Hekimleri Derneği, 
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Türk Hemşireler Derneği ile Veteriner Hekimler Derneği 
temsilcilerinin katılımıyla görüşülmüştür.

2. 2/4485 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER
2/4485 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;
-  2023 yılında aile hekimi başına düşen nüfus sayısının 2.700’e düşürülmesi ve birinci basamak 

sağlık hizmetlerinin aile hekimliği uzmanları eliyle verilmesi gibi öncelikli hedeflere hem nicelik hem 
de nitelik olarak ulaşılabilmesi gayesiyle gerçekleştirilen uygulamanın süresinin sona ermesi sebebiyle 
aile hekimi olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkânı bulamayan aile hekimlerinin 
uzmanlık eğitimi yapabilmelerini teminen 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesinde yer alan ve 1/1/2020 tarihinde sona ermiş olan sürenin 
1/1/2029 tarihine kadar uzatılmasına,

-  209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) 
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda, Danıştay kararı doğrultusunda inceleme 
heyeti hususunun kanunî dayanağa kavuşturulmasına,

-  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu mülga olduğundan ve idarî 
sağlık müdür yardımcısı, idarî halk sağlığı müdür yardımcısı, başhemşire unvanları da kaldırıldığından 
bunlara yönelik düzenlemelerin madde metinlerinden çıkarılmasına,

-  Tabip, uzman tabip ve diğer sağlık personelinin malî haklarında iyileştirmeler yapılması 
kapsamında;

●  Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme almasının sağlanmasına,
● Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek 

tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkânları esas alınarak 
personele daha fazla ek ödeme yapılabilmesine,
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●  Ek ödemenin tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde daha dengeli dağıtılmasına,

●  Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görev yapan asistanlar dâhil tüm tabiplere yapılan 
ödemelerden, Sağlık Bakanlığı kadrosunda bulunup üniversitelerde Bakanlık adına uzmanlık eğitimi 
yapanların da faydalanmasına,

●  Sağlık Bakanlığı döner sermaye mevzuatında yapılması amaçlanan düzenlemeye paralel olarak 
üniversite hastanelerinde ve Adlî Tıp Kurumunda görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin merkezi 
yönetim bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılmasına,

●  5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ek 84 üncü maddesinde belirtilen gösterge rakamları 
artırılarak tabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin emeklilik maaşlarında iyileştirme 
yapılmasına,

-  Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinden sağlık hizmeti alan ve sağlık sigortası olmayan 
kişilerin borçlarının bir kısmının terkin edilmesine ve bir kısmına ödeme kolaylığı sağlanmasına,

-  Kamu kurum ve kuruluşlarının tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak 
açıktan atamalarda kuraya ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığınca belirlenmesine, böylece 
özellikle diş hekimi ve eczacıların daha âdil olarak yerleştirilmesi gayesiyle Bakanlığa düzenleme 
yapma yetkisi verilmesine,

-  Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel istihdamında güçlük 
yaşanmamasına yönelik olarak sözleşmeli personel pozisyon sayısının artırılmasına,

-  Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde eğitici temininde güçlük 
yaşanmaması, aile hekimliği uzmanlık eğitimi ve aile hekimliği hizmetlerinin düzenli sunulabilmesi 
amacıyla bu birimlerde görev yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da ödeme 
yapılmasına,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.

3. KOMİSYONDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları 
tarafından yapılan açıklamalarda;

-  Türkiye’nin sağlık harcamalarının milli gelire oranı açısından OECD ortalaması %8,8 iken 
Türkiye’de bu oranın %4,3 olduğu, diğer yandan kişi başına düşen sağlık personelinin OECD 
ortalamasının altında kaldığı, bu ortamda hekimlerin kamudaki görevlerinden istifa ederek özel 
sektöre ve yurt dışına yönelimlerinin artarak devam ettiği, dolayısıyla gelecekte alanında uzman hekim 
bulmanın giderek zorlaşacağı, bu durumun düzeltilmesine ilişkin daha fazla teşvik edici düzenlemeye 
ihtiyaç duyulduğu,

-  2021 yılı Aralık ayında TBMM Genel Kurulunda tüm siyasi parti gruplarının uzlaşısı ile 
yapılması öngörülen düzenlemenin daha sonra Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu tarafından geri çekilerek Genel Kurulda kabul edilen düzenlemelerin metinden 
çıkarıldığı, tüm sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyecek geniş kapsamlı bir çalışma 
yapılacağı belirtilmesine karşın mevcut düzenlemenin hekimlere 2021 yılı Aralık ayında yapılması 
öngörülen özlük iyileştirmelerine nazaran yetersiz kalan bir düzenleme olduğu, aradan geçen sürede 
enflasyondaki yüksek artışı da dikkate alarak hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının beklentilerinin 
tatmin edici daha fazla iyileştirici düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu,
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-  Hekimlerin emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin düzenlemenin olumlu ancak yetersiz 
olduğu, hekim maaşlarının birçok farklı kalemden teşekkül eden bir yapıda olmasına karşın emekliliğe 
yansıyan kısmının çok düşük kaldığı, hekim maaşlarının daha sade bir yapıya kavuşturularak aldıkları 
ödemenin tamamının emekliliğe yansıtılmasının daha hakkaniyetli bir yaklaşım olacağı, diğer yandan 
emekliliklerinde kendi nam ve hesabına çalışan hekimlerin emekli aylıklarında kesinti yapılmazken 
ücretli olarak çalışan hekimlerin emekli aylıklarında kesinti yapılmasının adaletsizliğe yol açtığı, bu 
durumun da önüne geçilmesine ilişkin bir düzenleme yapılmasının gerektiği,

-  Sağlık çalışanlarının ek ödeme tavanlarının artırılmasına yönelik düzenlemenin iyi niyetli 
bir yaklaşım olarak değerlendirildiği, ancak uygulamada sağlık çalışanlarının büyük bir kısmının 
performansa dayalı ek ödeme alamadığı, dolayısıyla ek ödeme tavanlarının artırılmasının uygulamada 
bir fark oluşturmayacağı, bununla birlikte genel bütçeden alınacak sabit ek ödeme ile performansa 
bağlı ek ödemede mahsuplaşma uygulamasına gidilmesi durumunda ücretlerde artış sağlanmayacağı, 
öncelikle sağlık çalışanlarının genel bütçeden ödenen ücretlerinin artırılarak performansa dayalı ek 
ödemelerin teşvik edici bir mahiyette olmasının daha doğru bir yaklaşım olacağı,

-  Teklif bünyesinde hekim ve diş hekimlerinin emeklilik aylıklarının iyileştirilmesine yönelik 
düzenlemelerin olumlu karşılandığı, ancak diğer sağlık çalışanlarının emeklilik aylıklarının 
iyileştirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmemesinin büyük bir eksiklik olduğu, diğer yandan 
yapılan düzenlemede hekimlerin ek ödeme katsayılarının 150 puan artırılırken diğer personelin 75 
puan artırılmasının da adaletsiz bir yaklaşım olacağı, bu durumun sağlık çalışanları arasında iş barışını 
bozabileceği, bu durumun önüne geçilmesi için tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir düzenleme 
yapılmasının iş barışına katkı sunacağı,

-  Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eczacıların atama yönetmeliğinde stratejik personel olarak 
sınıflandırıldığı, eğitim sürelerinin beş yıl olduğu, eczacıların da özlük haklarına ilişkin düzenleme 
yapılmasının değerlendirilmesi gerektiği, bunun yanında veteriner hekimlerin de hekim statüsünde 
olmalarına karşın özlük hakları bakımından hekimlere oranla dezavantajlı bir konumda olduğu, diğer 
yandan hemşirelerin de özlük haklarında iyileştirme beklentisi içinde oldukları ve nitelikli hemşirelerin 
de özlük haklarındaki yetersizlik dolayısıyla yurt dışında çalışmayı tercih etmeye başladığı, dolayısıyla 
yapılacak düzenlemenin tüm bu kesimleri kapsayacak şekilde genişletilmesinin yerinde olacağı,

-  Aile hekimliği uygulamasında aile hekimlerinden aile sağlık merkezlerini ticari bir yaklaşımla 
işletmesinin beklendiği, aile sağlığı merkezlerinin gider ödeneklerinin artan harcamaları karşılamakta 
yetersiz kaldığı, diğer yandan aile hekimi başına düşen personel sayısının düşürülmesine ilişkin 
hedeflenen rakamların aile hekimlerinin önemli oranda gelir kaybına uğramasına neden olacağı, bu 
durumun kamusal bir hizmet olan sağlık hizmetinin sunumunda arzu edilmeyen sonuçlar doğurabileceği, 
dolayısıyla aile hekimlerine ilişkin daha geniş kapsamlı bir düzenleme yapılmasının daha doğru bir 
uygulama olacağı,

-  Danıştay’ın kararı doğrultusunda kanuna taşınması öngörülen inceleme heyetlerine ilişkin 
düzenlemenin detaylarının belirtilmemesinin bir eksiklik olduğu, diğer yandan yapılacak ek ödemelerde 
disiplin durumunun dikkate alınmasının doğru bir uygulama olmayacağı, Devlet Memurları Kanununda 
disiplin cezalarına ilişkin hususların belirtildiği, bunların dışında ek ödemelerin de kesilmesine ilişkin 
bir düzenleme yapılmasının bir suça iki ceza verilmesi şeklinde bir adaletsizlik ortaya çıkardığı, bu 
durumun önüne geçilmesi için söz konusu düzenlemenin Tekliften çıkarılmasının daha doğru olacağı,

-  Sağlık hizmeti alan ve sağlık sigortasından yararlanamayan gerçek kişilerin borç ödemelerinin 
kolaylaştırılmasına ilişkin düzenlemenin olumlu karşılandığı, bu kişilerin gerçekten ödeme 
kabiliyetlerinin olmadığının tespiti halinde bu ödemelerin tamamının terkin edilmesinin de 
değerlendirilmesi gerektiği,
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-  Adli Tıp Kurumu personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme almasına ilişkin 
düzenlemenin olumlu karşılandığı, ancak Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında 
Kanunda personelin alacağı ödemenin tavanına ilişkin oranların belirtildiği, bu oranlarda değişiklik 
yapılmaması halinde yapılacak artıştan kurum personelinin yararlanamayabileceği,

-  Kuralara ilişkin yapılacak düzenlemenin kuraların adaletine ilişkin soru işaretleri doğurabileceği, 
yönetmelikte yapılması öngörülen düzenlemelerin çerçevesinin kanun teklifinde de belirtilmesinin 
endişelerin giderilmesine yönelik daha doğru bir uygulama olacağı,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin ilk imza sahibi Kayseri Milletvekili 
İsmail Tamer, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ve ilgili kamu idarelerinin temsilcileri 
tarafından yapılan açıklamalarda;

-  Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hayata geçirildiği 2003 yılından bu yana ülkemizin temel 
sağlık göstergelerinde büyük iyileşmeler sağlandığı, sağlıkta dönüşüm ile hastaların sağlık hizmetine 
ulaşabilmesini kolaylaştırmak amacıyla aile hekimliği uygulamasının getirildiği, halihazırda 27 bin aile 
hekiminin 3 bininin aile hekimi uzmanı olduğu, uzman aile hekimlerinin sayısını artırmak amacıyla 
pratisyen hekimlerin işbaşında eğitimlerine devam ederek aile hekimi olmasına yönelik düzenlemenin 
2020 yılında sona erdiği, yapılması öngörülen düzenleme ile uzman aile hekimi sayısının artırılması 
amacıyla bu sürenin 2029 yılına kadar uzatıldığı,

- Emekliliğe ilişkin düzenleme ile bütçe imkânları dâhilinde önemli bir iyileştirme sağlandığı, 
özellikle 2008 Ekim ayı sonrasında işe başlayan hekimlerin de kapsama dâhil edilmesiyle bu 
hekimlerin emekliliğinde daha büyük miktarda bir artış sağlandığı, diğer yandan 2021 yılı Aralık ayında 
yapılması öngörülen düzenlemenin uzman hekimlerin emekli aylıklarının üniversite hastanelerindeki 
akademisyenlerin emekli aylıklarının üzerine çıkmasına neden olması neticesinde oluşan rahatsızlığın 
giderilmesinin amaçlandığı,

-  Danıştay’ın inceleme heyetlerinin mevcudiyetinin kanuni dayanağa kavuşturulmasına ilişkin 
kararı neticesinde inceleme heyetlerine ilişkin düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu, inceleme heyetlerinin 
mahiyetine ilişkin detayların ikincil mevzuatta belirtileceği,

-  Mevcut durumda hastane bazlı tahakkuk sistemi nedeniyle ek ödeme dağıtamayan hastanelerin 
bulunduğu, ülke bazında tahakkuk sistemine geçilmesi sonrasında tüm hekimlerin ek ödeme almasının 
sağlanacağı, dolayısıyla hekimlerin özlük haklarında önemli iyileştirmeler sağlanmış olacağı, diğer 
yandan geçtiğimiz Aralık ayında yapılan düzenlemenin tavan orandan ek ödeme alan hekimlerde bir 
iyileştirme sağlamadığı, mevcut düzenlemeyle tavan oranları artırılarak yüksek performanslı hekimlere 
de adilane bir artış yapılmasına imkân sağlandığı,

-  Sabit ek ödemelerin merkezi yönetim bütçesinden yapılmasına ilişkin düzenleme neticesinde bu 
ödemelere ilişkin tutarın Sağlık Bakanlığı bütçesinden yapılacağı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan 
ödeme yapılmasına gerek kalmayacağı, bu vesileyle düzenlemenin sosyal güvenlik sistemi üzerindeki 
yükün azaltılmasına da katkı sağlayacağı,

-  Sağlık sisteminin iyileştirilmesine ilişkin çok önemli düzenlemelerin hayata geçirildiği, sağlıkta 
şiddet ve malpraktis konularında son dönemde hekimlerin lehine çok önemli düzenlemeler yapıldığı, 
hastane niteliklerinde sağlıkta dönüşüm programı sürecinde büyük iyileşmeler sağlandığı,
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-  Hekimlerin özlük haklarında yapılması öngörülen iyileştirmelerin yanında yardımcı sağlık 
personelinin de özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların ek göstergelerin iyileştirilmesine 
yönelik taslak çalışma kapsamında yapılmaya devam edildiği, söz konusu düzenleme neticesinde mevcut 
bütçe imkânları dâhilinde yardımcı sağlık personelinin özlük haklarında da iyileştirme sağlanacağı,

-  Kuralara ilişkin yapılması hedeflenen düzenleme ile birden fazla kez kuraya katılarak atanamayan 
personelin kurada atanma ihtimalinin artırılmasının amaçlandığı,

ifade edilmiştir.

4. KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi 
kararlaştırılmıştır.

Teklif metni aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

Madde 1, 2, 3 ve 4

Teklifin çerçeve 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri; aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5

Teklifin çerçeve 5 inci maddesi; 209 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 9 uncu madde 
metninde yer alan 5.000 TL’lik sınırın 10.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin kabul edilen önerge 
doğrultusunda çerçeve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 6 ve 7

Teklifin çerçeve 6 ve 7 nci maddeleri; aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8

Teklifin çerçeve 8 inci maddesi; değiştirilmesi öngörülen 3359 sayılı Kanunun ek 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “atama ve yer değiştirmelerine” ibaresinin “atamalarına” 
şeklinde değiştirilmesine ilişkin kabul edilen önerge doğrultusunda değiştirilerek çerçeve 8 inci madde 
olarak kabul edilmiştir.

Madde 9,10,11 ve 12

Teklifin çerçeve 9,10,11 ve 12 nci maddeleri; aynen kabul edilmiştir 

Madde 13

Teklifin yürürlüğe ilişkin 13 üncü maddesi; yürürlük tarihlerine ilişkin hükmün netleştirilmesi 
amacıyla birinci fıkranın (b) bendinde yer alan “bu Kanunun yayımını takip eden aybaşında” 
ibaresinin “yayımını takip eden ayın on beşinde” şeklinde değiştirilmesine ilişkin kabul edilen önerge 
doğrultusunda değiştirilerek kabul edilmiştir.

Madde 14

Teklifin yürütmeye ilişkin 14 üncü maddesi; aynen kabul edilmiştir.

Teklifin maddelerinin kabul edilmesinin ardından Teklifin tümü oylanmış ve kabul edilmiştir.

Ayrıca; Komisyondan alınan yetki çerçevesinde Teklif metni; kanun dili ve tekniği, anlatıma 
açıklık kazandırılması ile kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda gözden 
geçirilmiş, bu çerçevede metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır.
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5. GENEL KURULDA TEMSİL
İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 

temsil etmek üzere;

-  Ağrı Milletvekili Ekrem ÇELEBİ,

-  Ankara Milletvekili Orhan YEGİN,

-  Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN,

-  Bursa Milletvekili Ahmet KILIÇ,

-  Denizli Milletvekili Nilgün ÖK,

-  Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR,

-  Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER,

-  Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK,

-  İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL,

-  İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR,

-  İzmir Milletvekili Tamer OSMANAĞAOĞLU,

-  Konya Milletvekili Mustafa KALAYCI,

-  Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,

-  Trabzon Milletvekili Salih CORA,

-  Uşak Milletvekili İsmail GÜNEŞ,

özel sözcüler olarak seçilmiştir.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

	 Cevdet	Yılmaz	 İsmail	Faruk	Aksu	 Abdullah	Nejat	Koçer
 Bingöl İstanbul Gaziantep

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Kâtip Üye Üye

	 Şirin	Ünal	 Ekrem	Çelebi	 Bülent	Kuşoğlu
 İstanbul Ağrı Ankara

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Durmuş	Yılmaz	 Orhan	Yegin	 Cavit	Arı
 Ankara Ankara Antalya

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Necdet	İpekyüz	 İbrahim	Aydın	 Nilgün	Ök
 Batman Antalya Denizli

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)  (Bu raporun özel sözcüsü)
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 Üye Üye Üye

	 Ahmet	Kılıç	 İbrahim	Aydemir	 Muhammet	Naci	Cinisli
 Bursa Erzurum Erzurum

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)  (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Cemal	Öztürk	 Mehmet	Bekaroğlu	 Emine	Gülizar	Emecan
 Giresun İstanbul İstanbul

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Yaşar	Kırkpınar	 Tamer	Osmanağaoğlu	 Mustafa	Kalaycı
 İzmir İzmir Konya

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Abdüllatif	Şener	 Uğur	Aydemir	 Süleyman	Girgin
 Konya Manisa Muğla

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye

	 Salih	Cora	 İsmail	Güneş
 Trabzon Uşak

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Bülent	Kuşoğlu	 Abdüllatif	Şener	 Mehmet	Bekaroğlu
 Ankara Konya İstanbul

 Emine	Gülizar	Emecan	 Cavit	Arı	 Süleyman	Girgin
 İstanbul Antalya Muğla
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MUHALEFET ŞERHİ

2/4485 Esas Numaralı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi’ne ilişkin muhalefet şerhimiz ektedir.
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	 Necdet	İpekyüz
 Batman
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Durmuş	Yılmaz	 Muhammet	Naci	Cinisli	
 Ankara Erzurum 
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(Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve 
Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile 

52 Milletvekilinin  Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

MADDE 1- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı 
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “1/1/2020” ibaresi “1/1/2029” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
ek 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“(17.000)” ibaresi “(26.000)” şeklinde, “(13.000)” 
ibaresi “(20.000)” şeklinde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri 
hakkında ilgisine göre uygulanır.”

MADDE 3- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları 
ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 
5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 
eklenmiş ve aynı fıkranın mevcut ikinci cümlesi 
ile maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas 
işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri 
oluşturulur.”
“Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça 
belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, 
personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, 
çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, 
performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, 
girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli 
bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak 
suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile 
inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve 
esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 1- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı 
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “1/1/2020” ibaresi “1/1/2029” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
ek 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“(17.000)” ibaresi “(26.000)” şeklinde, “(13.000)” 
ibaresi “(20.000)” şeklinde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı Kanunun 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri 
hakkında ilgisine göre uygulanır.”

MADDE 3- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı 
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları 
ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 
5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 
eklenmiş, aynı fıkranın mevcut ikinci cümlesi ile 
maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı 
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas 
işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri 
oluşturulur.”
“Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça 
belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, 
personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, 
çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, 
performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, 
girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli 
bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak 
suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile 
inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve 
esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun 
görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir.”

KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL TAMER VE 
ANTALYA MİLLETVEKİLİ TUBA VURAL ÇOKAL 

İLE 52 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA 
VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN

SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA 
VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ
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(Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve 
Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile 

52 Milletvekilinin  Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

“Bakanlık merkez teşkilatında (laboratuvarlar 
hariç) görev yapanlar dışındaki personele, döner 
sermaye gelirlerinden, Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı 
kadrolarında çalışanlar ile sağlık ve yardımcı 
sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı 
kadrolarına atanmış olup Kurumun 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 950’sini, uzman tabip ve 
tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda 
bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile 
uzman diş tabiplerinde yüzde 850’sini, pratisyen 
tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda 
yüzde 650’sini, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumunda görev yapan eczacılara yüzde 
350’sini, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 
305’ini, diğer personelde ise yüzde 225’ini 
geçemez. Sağlık Bakanlığı tarafından, Hazine 
ve Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen 
özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek 
ödemelerde, yüzde 950 ve yüzde 850 oranları beş 
kat artırılarak uygulanır. İşin ve hizmetin özelliği 
dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni 
doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, 
enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, 
organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri 
sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 
225 oranı, yüzde 260 olarak uygulanır. Nöbet 
hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri 
dışında gelir getirici çalışmalarından doğan 
katkılarına karşılık olarak profesör, doçent 
ve eğitim görevlilerine bu fıkradaki oranların 
yüzde 50’sini, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki 
oranların yüzde 30’unu, diğer personele yüzde 
20’sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme 

“Bakanlık merkez teşkilatında (laboratuvarlar 
hariç) görev yapanlar dışındaki personele, döner 
sermaye gelirlerinden, Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı 
kadrolarında çalışanlar ile sağlık ve yardımcı 
sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı 
kadrolarına atanmış olup Kurumun 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 950’sini, uzman tabip ve 
tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda 
bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile 
uzman diş tabiplerinde yüzde 850’sini, pratisyen 
tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 
650’sini, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda 
görev yapan eczacılara yüzde 350’sini, hastane 
müdürü ve eczacılarda yüzde 305’ini, diğer 
personelde ise yüzde 225’ini geçemez. Sağlık 
Bakanlığı tarafından, Hazine ve Maliye 
Bakanlığının onayı ile belirlenen özellikli tıbbi 
işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 
950 ve yüzde 850 oranları beş kat artırılarak 
uygulanır. İşin ve hizmetin özelliği dikkate 
alınarak yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, 
süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, 
enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, 
organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri 
sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 
225 oranı, yüzde 260 olarak uygulanır. Nöbet 
hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri 
dışında gelir getirici çalışmalarından doğan 
katkılarına karşılık olarak profesör, doçent 
ve eğitim görevlilerine bu fıkradaki oranların 
yüzde 50’sini, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki 
oranların yüzde 30’unu, diğer personele yüzde 
20’sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme 
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yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen 
personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı 
birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet 
yılı aynı olan emsali personel esas alınarak 
belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir 
şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst 
sınırını geçemez. Bu fıkra uyarınca personele 
her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu 
maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya 
pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek 
ödeme net tutarından az olamaz ve bu kapsamda 
söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen 
ek ödeme tutarı bu fıkra uyarınca döner sermaye 
gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup 
edilmek üzere merkezî yönetim bütçesinden 
karşılanır. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme 
sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri 
dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal 
Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar 
ile diğer nakit kaynaklarını personele ek 
ödeme dağıtımında kullanabilir. Bu maddenin 
ikinci fıkrasının altıncı cümlesi ile ek 3 üncü 
madde kapsamında yapılacak ödemeler dışında 
dağıtılacak ek ödemenin yıllık toplamı, dağıtımda 
kullanılabilecek toplam tutarın yüzde 50’sini 
aşamaz.

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık 
hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli 
hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık 
kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla 
karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, 
eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
desteklenmesi, Bakanlık taşra teşkilatının 
desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere 
iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık 
tahsil edilen tutarın yüzde 6’sını geçmemek üzere 
Bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner 
Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarır.

Bu hesaplarda toplanacak tutarların dağılım 
ve harcanmasına ilişkin kriterler Hazine ve 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık 
Bakanlığınca belirlenir.”

yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen 
personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı 
birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet 
yılı aynı olan emsali personel esas alınarak 
belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir 
şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst 
sınırını geçemez. Bu fıkra uyarınca personele 
her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu 
maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya 
pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek 
ödeme net tutarından az olamaz ve bu kapsamda 
söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen 
ek ödeme tutarı bu fıkra uyarınca döner sermaye 
gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup 
edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden 
karşılanır. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme 
sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri 
dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal 
Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar 
ile diğer nakit kaynaklarını personele ek 
ödeme dağıtımında kullanabilir. Bu maddenin 
ikinci fıkrasının altıncı cümlesi ile ek 3 üncü 
madde kapsamında yapılacak ödemeler dışında 
dağıtılacak ek ödemenin yıllık toplamı, dağıtımda 
kullanılabilecek toplam tutarın yüzde ellisini 
aşamaz.”

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık 
hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli 
hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık 
kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla 
karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, 
eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
desteklenmesi, Bakanlık taşra teşkilatının 
desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere 
iştirak etmek için aylık gayrisafı hasılattan aylık 
tahsil edilen tutarın yüzde 6’sını geçmemek üzere 
Bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner 
Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarırlar.

Bu hesaplarda toplanacak tutarların dağılım 
ve harcanmasına ilişkin kriterler Hazine ve 
Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık 
Bakanlığınca belirlenir.”
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MADDE 4- 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 
yer alan “(altıncı fıkrası hariç)” ibaresi madde 
metninden çıkarılmış, aynı cümlede yer alan 
“% 180’i” ibaresi “% 265’i” şeklinde, “döner 
sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır” 
ibaresi “merkezî yönetim bütçesinden ek 
ödeme yapılır” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci 
cümlesinde yer alan “istihdam edilen tabipler” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Bakanlık 
veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş 
hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi 
veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- 209 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- Sağlık Bakanlığına 
bağlı sağlık tesislerince; sağlık hizmeti 
verildiği dönemde herhangi bir sebeple ilgili 
mevzuatı kapsamında sağlık sigortasından 
yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık 
hizmet bedellerinden 31/12/2021 tarihine kadar 
tahsil edilememiş alacak tutarlarının %50’sinin 
bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir 
yıl içerisinde ilgililerce defaten veya taksitle 
ödenmesi hâlinde, geri kalan kısmı ferîleriyle 
birlikte terkin edilir. Şu kadar ki, alacak tutarı 
10.000 Türk lirası ve altında ise tamamı resen 
terkin edilir; alacak tutarının yarısının 10.000 
Türk lirasının altında olması hâlinde 10.000 Türk 
lirası terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilir.

Bu alacakların tahsili için açılmış davalar ile 
yürütülen icra takiplerinde;

a) Derdest davalar bakımından, defaten 
ödeme ve terkin hâlinde karar verilmesine yer 
olmadığına, icra takipleri bakımından takibin 
iptaline,

b) Taksitle ödeme hâlinde, taksit ödeme 
süresince davanın durdurulmasına, icra 
takiplerinde takibin geri bırakılmasına; taksitlerin 

MADDE 4- 209 sayılı Kanunun ek 3 
üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci 
cümlesinde yer alan “(altıncı fıkrası hariç)” 
ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı cümlede 
yer alan “% 180’i” ibaresi “% 265’i” şeklinde, 
“döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır” 
ibaresi “merkezi yönetim bütçesinden ek 
ödeme yapılır” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci 
cümlesinde yer alan “istihdam edilen tabipler” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Bakanlık 
veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş 
hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi 
veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar” 
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- 209 sayılı Kanuna aşağıdaki 
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- Sağlık Bakanlığına 
bağlı sağlık tesislerince; sağlık hizmeti 
verildiği dönemde herhangi bir sebeple ilgili 
mevzuatı kapsamında sağlık sigortasından 
yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık 
hizmet bedellerinden 31/12/2021 tarihine kadar 
tahsil edilememiş alacak tutarlarının %50’ sinin 
bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir 
yıl içerisinde ilgililerce defaten veya taksitle 
ödenmesi hâlinde, geri kalan kısmı ferîleriyle 
birlikte terkin edilir. Şu kadar ki, alacak tutarı 
5.000 Türk lirası ve altında ise tamamı resen 
terkin edilir; alacak tutarının yarısının 5.000 Türk 
lirasının altında olması hâlinde 5.000 Türk lirası 
terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilir.

Bu alacakların tahsili için açılmış davalar ile 
yürütülen icra takiplerinde;

a) Derdest davalar bakımından, defaten 
ödeme ve terkin hâlinde karar verilmesine yer 
olmadığına, icra takipleri bakımından takibin 
iptaline;

b) Taksitle ödeme hâlinde, taksit ödeme 
süresince davanın durdurulmasına, icra 
takiplerinde takibin geri bırakılmasına; taksitlerin 
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ödenmemesi hâlinde davanın ve takibin 
devamına; ödeme tamam olduğunda davalarda 
karar verilmesine yer olmadığına, takiplerde 
takibin iptaline,

karar verilir.
Karar verilmesine yer olmadığına veya 

takibin iptaline karar verilen hâllerde yapılan 
masraflar taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet 
ücretine hükmolunmaz.

Davanın durdurulması veya takibin geri 
bırakılması hâllerinde zamanaşımı süreleri 
durur.”

MADDE 6- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin;

a) (c) fıkrasının (1) numaralı bendinde sırasıyla 
yer alan “800’ünü”, “500’ünü”, “600’ünü” 
ve “300’ünü” ibareleri sırasıyla “950’sini”, 
“650’sini”, “750’sini” ve “375’ini” şeklinde,

b) (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde 
sırasıyla yer alan “600’ünü”, “250’sini”, 
“200’ünü,”, “150’sini” ve “200’ünü” ibareleri 
sırasıyla “750’sini”, “305’ini”, “255’ini,”, 
“225’ini” ve “260’ını” şeklinde,

c) (h) fıkrasında sırasıyla yer alan “800’ünü”, 
“800” ve “1600’ünü” ibareleri sırasıyla 
“950’sini”, “950” ve “1900’ünü” şeklinde,

değiştirilmiş ve maddenin (i) fıkrasının 
üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitelerin (c) ve (f) fıkraları 
kapsamındaki personeline bu madde uyarınca 
her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 
uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı 
veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş 
olan ek ödemenin net tutarından az olamaz ve 
bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye 
göre belirlenen ek ödeme tutarı bu fıkralar 
uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak 
ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezî 
yönetim bütçesinden karşılanır.”

ödenmemesi hâlinde davanın ve takibin 
devamına; ödeme tamam olduğunda davalarda 
karar verilmesine yer olmadığına, takiplerde 
takibin iptaline,

karar verilir.
Karar verilmesine yer olmadığına veya 

takibin iptaline karar verilen hâllerde yapılan 
masraflar taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet 
ücretine hükmolunmaz.

Davanın durdurulması veya takibin geri 
bırakılması hâllerinde zamanaşımı süreleri 
durur.”

MADDE 6- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin;

a) (c) fıkrasının (1) numaralı bendinde 
yer alan “800’ünü”, “500’ünü”, “600’ünü” 
ve “300’ünü” ibareleri sırasıyla “950’sini”, 
“650’sini”, “750’sini” ve “375’ini” şeklinde,

b) (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde 
sırasıyla yer alan “600’ünü”, “250’sini”, 
“200’ünü,”, “150’sini” ve “200’ünü” ibareleri 
sırasıyla “750’sini”, “305’ini”, “255’ini,”, 
“225’ini” ve “260’ını” şeklinde,

c) (h) fıkrasında yer alan “800’ünü”, “800” 
ve “1600’ünü” ibareleri sırasıyla “950’sini”, 
“950” ve “1900’ünü” şeklinde,

değiştirilmiş ve maddenin (i) fıkrasının 
üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversitelerin (c) ve (f) fıkraları 
kapsamındaki personeline bu madde uyarınca 
her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 
uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı 
veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş 
olan ek ödemenin net tutarından az olamaz ve 
bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye 
göre belirlenen ek ödeme tutarı bu fıkralar 
uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak 
ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi 
yönetim bütçesinden karşılanır.”



‒ 116 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 337)

(Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve 
Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ile 

52 Milletvekilinin  Teklifi)

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)

MADDE 7- 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı 
Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
“Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek 
ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro 
ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla 
belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az 
olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu 
maddeye göre belirlenen ek ödeme tutarı bu 
fıkralar uyarınca döner sermaye gelirlerinden 
yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere 
merkezî yönetim bütçesinden karşılanır.”

MADDE 8- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kuraya ilişkin usul ve esaslar ile bunların Sağlık 
Bakanlığındaki atamalarına ilişkin usul ve esaslar 
Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir.”

“Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, 
ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre 
uzman olan profesör, doçent, doktor öğretim 
üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar tarafından 
verilir. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların 
tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı 
oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış 
olmaları şarttır.”

MADDE 9- 3359 sayılı Kanunun ek 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya 
ilgililerin talebi halinde 10.7.2003 tarihli ve 4924 
sayılı Kanuna tâbi sözleşmeli sağlık personeli” 
ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya 
birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
cümle eklenmiştir.
“Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan 
personel, bulundukları ilde 10/7/2003 tarihli 
ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük 
Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli 

MADDE 7- 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı 
Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler 
Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.
“Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek 
ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro 
ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla 
belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az 
olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu 
maddeye göre belirlenen ek ödeme tutarı bu 
fıkralar uyarınca döner sermaye gelirlerinden 
yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere 
merkezi yönetim bütçesinden karşılanır.”

MADDE 8- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ve 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kuraya ilişkin usul ve esaslar ile bunların Sağlık 
Bakanlığındaki atama ve yer değiştirmelerine 
ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

“Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, 
ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre 
uzman olan profesör, doçent, doktor öğretim 
üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar tarafından 
verilir. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların 
tıpta uzmanlık eğitim verebilmeleri için uzmanı 
oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış 
olmaları şarttır.”

MADDE 9- 3359 sayılı Kanunun ek 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya 
ilgililerin talebi halinde 10.7.2003 tarihli ve 4924 
sayılı Kanuna tâbi sözleşmeli sağlık personeli” 
ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya birinci 
cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta 
olan personel, bulundukları ilde 4924 sayılı 
Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak 
çalışabilirler.”
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Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli 
olarak çalışabilir.”

MADDE 10- 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı 
Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde 
yer alan “22000’i” ibaresi “27.000’i” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 11- 24/11/2004 tarihli ve 5258 
sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü 
maddesinin dokuzuncu fıkrasının beşinci cümlesi 
yürürlükten kaldırılmış, altıncı cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Bu ödemelerden yararlanan personele, 
çalışmaları sebebiyle 4/1/1961 tarihli ve 209 
sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları 
ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine 
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 
5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 2547 sayılı 
Kanunun 58 inci maddesi uyarınca hizmet sunum 
şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle 
ödeme yapılır.”
“Bu ödemeler toplamı ilgisine göre 209 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 
58 inci maddesinde belirlenmiş olan tavanları 
geçemez.”

MADDE 12- 27/6/1989 tarihli ve 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 
uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan 
“, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumunun” ve “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,” 
ibareleri madde metninden çıkarılmış ve fıkrada 
yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı,” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı 
Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci 
maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde 
yer alan “22000’i” ibaresi “27.000’i” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 11- 24/11/2004 tarihli ve 5258 
sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü 
maddesinin dokuzuncu fıkrasının beşinci cümlesi 
yürürlükten kaldırılmış, altıncı cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Bu ödemelerden yararlanan personele, 
çalışmaları sebebiyle 209 sayılı Kanunun 5 inci 
ve ek 3 üncü maddeleri ile 2547 sayılı Kanunun 
58 inci maddesi uyarınca hizmet sunum şartları 
ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle ödeme 
yapılır.”
“Bu ödemeler toplamı ilgisine göre 209 sayılı 
Kanunun 5 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 
58 inci maddesinde belirlenmiş olan tavanları 
geçemez.”

MADDE 12- 27/6/1989 tarihli ve 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 
uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan 
“, Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri 
Kurumunun” ve “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu,” 
ibareleri madde metninden çıkarılmış ve fıkrada 
yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı,” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı,” şeklinde değiştirilmiştir.
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TBMM Basımevi - 2022

MADDE 13- Bu Kanunun;
a) 2 nci, 3 üncü, 11 inci maddeleri ve 

6 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesinin (c) fıkrasının (1) ve (2) numaralı 
bentleri ile (h) fıkrasında yapılan değişiklik 
yayımını takip eden ayın birinde,

b) 4 üncü, 7 nci, 12 nci maddeleri ve 
6 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesinin (i) fıkrasında yapılan değişiklik bu 
Kanunun yayımını takip eden aybaşında,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

MADDE 13- Bu Kanunun;
a) 2 nci, 3 üncü, 11 inci maddeleri ve 

6 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesinin (c) fıkrasının (1) ve (2) numaralı 
bentleri ile (h) fıkrasında yapılan değişiklik 
yayımını takip eden ayın birinde,

b) 4 üncü, 7 nci, 12 nci maddeleri ve 
6 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesinin (i) fıkrasında yapılan değişiklik 
yayımını takip eden ayın onbeşinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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	karşılık ss337 yeni1

