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İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN
Zeh�rl� Gem� ülkem�z Karasularına G�remeyecek!

Brez�lya’dan ülkem�ze , b�r çok uluslararası ve bölgesel yasalara aykırı olarak yola çıkarılmış olan Sao Paulo uçak
gem�s� enkazının , sökülmek üzere Al�ağa’ya get�r�lmes� sürec� �le �lg�l� olarak , Çevre , Şeh�rc�l�k ve İkl�m bakanlığının
26.08.2022 tar�h�nde yapmış olduğu açıklama �le , bu enkazın karasularımıza sokulmayacağı duyurusunun yapılmasını
�ht�yatlı b�r memnun�yetle karşılamış bulunmaktayız. 
Uzun b�r süred�r , İzm�r Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığı , İzm�r Tab�p Odası , TMMOB İzm�r Şubes� , İzm�r Barosu , DİSK
İzm�r Şubes� ve KESK İzm�r Şubes� öncülüğünde oluşturan platform ve bu platform çevres�nde oluşturulmuş çok
sayıdak� s�v�l toplum kuruluşunun yaptığı uyarılar , çalışmalar ve kamuoyunu uyarmak üzere yapılan b�l�msel ve
akadem�k uyarıların , sonuç vermes� aslında , ülkem�zdek� s�v�l toplum �ns�yat�f�n�n çok büyük başarısı olarak
değerlend�r�lmel�d�r. 
Daha �k� gün önce , İzm�r Büyük şeh�r Beled�ye Başkanı Tunç Soyer ve Türk�ye Barolar B�rl�ğ� Başkanı Erd�nç Sağkal ,
TMMOB Başkanı Em�n Koramaz , DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu , TTB MK Üyes� Nursel Şah�n ve KESK Başkanı
Şükran Kablan tarafından İzm�r bölge �dare mahkemes�ne bu konuda dava açılmıştı ve bu konudak� s�v�l �ns�yat�f , tüm
ülke yüzey�ne yayılmıştı. 
Bakanlığın yapmış olduğu bu açıklamanın , yen� b�r not�f�kasyon �le kaldırılmayacağını umarız ve bu konunun çok yakın
tak�pç�s� olacağımızı da vurgulamak �ster�z. 
Bu nedenle , bu konuda katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür eder�z ve zeh�r gem�s�n� ülkem�ze asla sokmamak
üzere her türlü katkıyı her zaman el�m�zden geld�ğ� kadar ortaya koyacağımızı tekrar kararlılıkla beyan eder�z.



Hek�mlerle İlg�l� Düzenlemeler�n, Bütün Hek�mler� 
Kapsayacak Şek�lde Yapılması Gerekmekted�r
Hek�mler�n ücretler� konusunda son dönemde yapılan düzenlemelerle �lg�l�, 25.08.2022 tar�h�nde ortak basın toplantısı yapıldı.
Basın toplantısının �lk bölümünde, A�le Hek�ml�ğ� Ödeme ve Sözleşme Yönetmel�ğ�nde yapılan değ�ş�kl�klerle �lg�l�
değerlend�rmeler�m�z kamuoyu �le paylaşıldı. İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak ve İzm�r Tab�p Odası G enel
Sekreter� Uz. Dr. Ceylan Özkan tarafından paylaşılan ortak açıklamada, a�le hek�mler� ve a�le sağlığı çalışanları �ç�n get�r�len destek
ödemes� ve teşv�k ödemes� adı altındak� ödeme kalemler� �le �lg�l� görüşler�m�z paylaşılmıştır. 
Basın açıklamasının ardından söz alan İzm�r A�le Hek�mler� Derneğ� Başkanı Dr. Muteber Çolak söz alarak, yönetmel�ğ�n hek�mler�n
ağır çalışma koşullarına b�r çözüm üretmed�ğ�n�, ek�p üyeler� arasında b�r ayrım oluşturduğunu, bu düzenlemen�n ek�p üyeler�
arasında ayrımcılık oluşturmak �ç�n yapıldığı kaygısı taşıdığını bel�rtm�şt�r.
İzm�r A�le Sağlığı Çalışanları Derneğ� adına söz alan Müjgan Durmuş, yönetmel�ğ�n kend�ler� �ç�n hüsran olduğunu, a�le sağlığı
çalışanlarının a�le hek�ml�ğ� s�stem�n�n yükünü çekt�ğ�n�, mağdur olduklarını, ayrımcılık yapıldığını �fade etm�şt�r. 
Basın toplantısının �k�nc� bölümünde, hek�mler�n ücretler�nde yapılan �y�leşt�rmeler�n bütün hek�mler� kapsaması gerekt�ğ�ne yönel�k
değerlend�rmeler�m�z paylaşılmıştır. Açıklamada, �y�leşt�rmeler�n Sağlık Bakanlığına bağlı hek�mler ve a�le hek�mler� �le sınırlı
kaldığı; ün�vers�tede görevl� öğret�m üyeler� ve as�stanlarla �lg�l� b�r düzenlemen�n hala yapılmadığı; Eşrefpaşa Beled�ye Hastanes� ve
d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevl� kurum hek�mler�n�n �y�leşt�rme kapsamında olmadığı, bu alanda �ved�l�kle yasal
düzenleme yapılması gerekt�ğ�; emekl� hek�mler arasında ayrımcılık yapıldığı, çalışan emekl� hek�mler�n �lave ödemeler�nde yapılan
kes�nt�ler�n sonlandırılması gerekt�ğ�; SSK ve Bağkur emekl�s� hek�mler�n de �lave ödemeden yararlandırılması gerekt�ğ�; �şyer�
hek�mler�n�n ücretler�n� güvence altına alan ve TTB asgar� ücret tar�fes�nde bel�rlenen ücretler�n �şyer� hek�mler�ne ödenmes�
konusunda yasal düzenleme yapılması gerekt�ğ� vurgulanmıştır.  
Açıklamanın ardından İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes� Eşrefpaşa Hastanes�nde görevl� hek�mler adına söz alan Uz.Dr. Altan Gökgöz;
hastanede görevl� hek�mler�n mağdur olduğunu, �y�leşt�rmelerden yararlanamadığını, hastane olarak bütün yurttaşlara h�zmet
verd�kler�n�, Sağlık Bakanlığı hastanes� g�b� çalıştıklarını ancak ücret konusunda kapsam dışı kaldıklarını, bu konudak� eks�kl�ğ�n
g�der�lmes� �ç�n gerekl� düzenlemen�n yapılmasını talep ett�kler�n� �fade etm�şt�r.  
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A�le Hek�mler�n�n H�çb�r Sorununu Çözmeyen Yönetmel�k Değ�ş�kl�ğ� �le Performans 
Uygulaması Yen�den Dayatılmaktadır.

Geçt�ğ�m�z günlerde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hek�mler�n ücretler�nde �y�leşt�rme adı altında bazı düzenlemeler yapılmış, bu düzenlemelere paralel
olarak a�le hek�mler�n�n çalışma ve ücret koşullarında �y�leşt�rme yapılacağı Sağlık Bakanı tarafından açıklanmıştı.
Kamuoyunda beklent� ve algı yaratmak konusunda mah�r olan Sağlık Bakanı’nın açıklamalarına şüphe ve kaygı �le yaklaşmaya devam edeceğ�m�z�
vurgulamıştık. 
N�tek�m yanılmadık. 
25.08.2022 tar�hl� Resm� Gazete’de, A�le Hek�ml�ğ� Ödeme ve Sözleşme Yönetmel�ğ�nde değ�ş�kl�k yapan yönetmel�k yayınlandı.  
A�le hek�mler�n�n çalışma koşullarında ve koruyucu sağlık h�zmetler�nde �y�leşt�rme beklent�s� varken, a�le hek�mler� �ç�n, DESTEK ÖDEMESİ ve
TEŞVİK ÖDEMESİ adı altında �k� ayrı ödeme kalem� daha yürürlüğe g�rm�şt�r. 
A�le hek�mler�n 4 ayrı kalemden oluşan ücret hesaplama yöntem�ne 2 ayrı kalem daha eklenm�şt�r. A�le hek�mler� ay sonunda ne kadar ücret
alacağını b�lemezken yen� ödeme kalemler� �le bu hesaplama kr�terler� y�ne değ�şm�şt�r.  
Destek Ödemes�
Yönetmel�k değ�ş�kl�ğ� �le DESTEK ÖDEMESİ adı altında b�r ödeme kalem� oluşturulmuş ve bu ödeme, a�le hek�m�n�n �htar puanı cezası almamış
olması şartına bağlanmıştır. Herhang� b�r �htar puanı almayan a�le hek�m�ne tavan ücret�n %42’s� oranında her ay ödeme yapılacaktır.
1-10 �htar puanı cezası alanlara 1 ay; 11-20 �htar puanı cezası alanlara 2 ay; daha fazla �htar puanı cezası alanlara 3 ay süre �le bu ödeme
yapılmayacaktır. 
Teşv�k Ödemes�
Yönetmel�k değ�ş�kl�ğ� �le get�r�len b�r d�ğer ödeme kalem� �se, TEŞVİK ÖDEMESİd�r. Bu ödeme kalem� �le, a�le hek�mler�ne, günlük yaptıkları
pol�kl�n�k sayısına göre değ�şen oranlarda ödeme yapılacaktır. 
Günlük muayenes� sayısı;
41-50 arasında, tavan ücret�n %10’u
51-60 arasında, tavan ücret�n %21’�
61-75 arasında, tavan ücret�n %31’�
76 ve üzer�nde �se, tavan ücret�n %42’u oranında ödeme yapılacaktır.
A�le Sağlığı Çalışanları İç�n Destek Ödemes� Ve Teşv�k Ödemes�
Destek ödemes� ve teşv�k ödemes� a�le sağlığı çalışanları �ç�n de get�r�lm�ş, a�le hek�mler�ne oranla çok düşük sev�yede ödeme m�ktarları
bel�rlenm�şt�r.  
DEĞERLENDİRMELERİMİZ
1-) Destek ödemes� adı altında get�r�len düzenleme �le a�le hek�mler�n�n ücretler�nde kısm� �y�leşt�rme yapılmıştır. Düzenleme bu yönüyle olumlu
g�b� görünmekle b�rl�kte bu ödemen�n �htar puanı cezası alınmamış olması koşuluna bağlanması düşündürücü ve kaygı ver�c�d�r. A�le hek�ml�ğ� ceza
yönetmel�ğ� olarak adlandırdığımız yönetmel�k �le a�le hek�mler�ne �htar puanı cezası ver�lmes�n�n kolaylaştırıldığı d�kkate alındığında, bu ödeme
kalemler�n�n a�le hek�mler�n� baskı altına almak ve eylems�zleşt�rmek �ç�n b�r araç olarak kullanılacağı açıktır.  
2-) Teşv�k ödemes� adı altında yapılacak ödemen�n, a�le hek�mler�n�n günlük pol�kl�n�k sayısı koşuluna bağlanması a�le hek�ml�ğ� s�stem�n�n özüne
ve ruhuna aykırıdır. Koruyucu sağlık h�zmetler�n� öncelemes� gereken a�le hek�ml�ğ� s�stem�nde, hek�mler�n ücretler�n, günlük muayene sayısına
endekslenmes�, koruyucu sağlık h�zmetler�nden vazgeç�lmes� sonucunu doğurur. 
Bu ödeme kalem�, Sağlık Bakanı tarafından açıklanan “sağlıkta performans uygulamasının kaldırıldığı” yönündek� açıklamaları da çürütmekted�r.
Bu ödeme kalem�, gerçek b�r performans uygulamasıdır. 
3-) Ödeme kalemler� �le �lg�l� çek�nceler�m�z saklı kalmak kaydı �le vurgulamak gerek�r k�, ek�b�n vazgeç�lmez parçası olan a�le sağlığı çalışanları
�ç�n bel�rlenen destek ve teşv�k ödemes� oranları �se çok düşüktür. Bu uygulamanın, ek�p ruhuna zarar vereceğ� açıktır.  
Özetle; Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı yen� A�le Hek�ml�ğ� Sözleşme ve Ödeme Yönetmel�ğ�, a�le hek�mler�n�n h�çb�r taleb�n� karşılamamış, h�çb�r
sorununu çözmem�şt�r. 

A�le hek�mler�n�n;
• yoksulluk sınırı altında çalışmadığı,
• ek ödeme değ�l, emekl�l�ğ�ne yansıyan tek ödeme aldığı, 
• baskı-tehd�t ve cezalarla yönet�lmed�ğ�, 
• güvenl� ortamlarda, kamu b�nalarında, yeterl� çalışan �le koruyucu sağlık h�zmetler�n� önceled�ğ�,

kamusal b�r sağlık h�zmet� taleb�m�z ve mücadelem�z devam edecekt�r.  
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Sao Paulo Gem�s�n�n İzm�r’e G�rmes�ne �z�n Vermeyeceğ�z!
Brez�lya donanmasına a�t uçak gem�s� Nae Sao Paulo’nun, İzm�r Al�ağa’da sökülmes�ne �z�n
ver�lmes�ne �l�şk�n �şleme karşı yürütülen mücadelem�z devam ed�yor. 
İnsan ve çevre sağlığı �ç�n taşıdığı r�skler neden�yle başka ülkeler�n sökümüne onay vermed�ğ�
gem�n�n, İzm�r Al�ağa gem� söküm tes�sler�nde sökümüne rant uğruna �z�n ver�lm�şt�r. 
Meslek örgütler�, beled�yeler, send�kalar ve s�v�l toplum örgütler�, gem�n�n İzm�r’e get�r�lmemes� �ç�n
her türlü mücadeley� b�r süred�r devam ett�rmekted�r.
24.08.2022 tar�h�nde, Nae Sao Paulo gem�s�n�n Al�ağa’da sökümüne �z�n ver�lmes�ne da�r Çevre ve
Şeh�rc�l�k Bakanlığı �şlem�ne karşı dava açıldı. İzm�r Tab�p Odası, İzm�r Büyükşeh�r Beled�yes�, Türk�ye
Barolar B�rl�ğ�, İzm�r Barosu, Çevre Mühend�sler� Odası, EGEÇEP ve çok sayıda vatandaşın davacı
olarak yer aldığı dava d�lekçes�nde, gem�n�n �nsan ve çevre sağlığı �ç�n taşıdığı r�skler, �z�n �şlem�n�n
uluslar arası sözleşmelere ve hukuk kurallarına aykırılıkları tartışılmıştır. Dava d�lekçes�nde, davalı
Bakanlığın savunması beklenmeden, �ved�l�kle yürütmen�n durdurulması taleb� paylaşılmıştır.
Dava d�lekçes�n�n Mahkeme’ye tesl�m ed�lmes�nden sonra davacı kurum tems�lc�ler�n�n, davacı
yurttaşların ve İzm�r halkının katıldığı k�tlesel ortak basın açıklaması yapılmıştır.
Basın açıklamasına, İzm�r Tab�p Odası adına Başkanımız Prof.Dr. Süleyman Kaynak, Genel Sekreter
Uz.Dr. Ceylan Özkan, yönet�m kurulu üyes� Prof.Dr. Hakan Kültürsay �le İzm�r Tab�p Odası Çevre
Kom�syonu ve Halk Sağlığı Kom�syonu üyes� meslektaşlarımız katıldı.
Ortak basın açıklamasına, TTB Merkez Konsey� üyes� Prof.Dr. Nursel Şah�n, İzm�r Büyükşeh�r
Beled�yes� Başkanı Tunç Soyer, Türk�ye Barolar B�rl�ğ� Başkanı Av. Er�nç Sağkan, DİSK Başkanı Dr.
Arzu Çerkezoğlu, TMMOB Başkanı Em�n Koramaz, KESK Eş Başkanı Şükran Kablan Yeş�l, İzm�r Barosu
Başkanı Av. Özkan Yücel, çevre örgütler�ve çeş�tl� s�v�l toplum kuruluşlarının tems�lc�ler� �le yurttaşlar
katılmıştır.  
Davacı kurum tems�lc�ler�n�n görüşler�n� paylaştığı basın açıklamasında, Nae Sao Paulo gem�s�n�n
Türk�ye’ye ve İzm�r’e g�rmemes� �ç�n her türlü mücadelen�n yürütüleceğ� kararlılığı paylaşıldı. 
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‘Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmel�ğ�’ basın açıklaması 17 Ağustos 2022 
tar�h�nde yapıldı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 12.08.2022 tar�h�nde yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme
Yönetmel�ğ� �le �lg�l� olarak İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu b�r basın açıklaması yaparak
yönetmel�ğ� değerlend�rd�.

Basın açıklamasına, İzm�r Tab�p Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak,
Genel Sekreter Uzm. Dr. Ceylan Özkan, Yönet�m Kurulu Üyes� Dr. Serkan Şen ve İzm�r Tab�p
Odası Avukatı M�that Kara katıldı. 

Basın açıklaması İzm�r Tab�p Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak okudu. Prof. Dr.
Süleyman Kaynak, “Sağlık Bakanlığı tarafından 12.08.2022 tar�h�nde yayınlanan Sağlık
Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmel�ğ� �le bazı ücret düzenlemeler� yapılmıştır ve bu olumlu
karşıladığımız b�r durumdur. Bu TTB ve sağlık alanında etk�nl�k gösteren kuruluşların uzun
zamandan ber� gösterd�ğ� çalışmaların ve etk�nl�kler�n b�r sonucudur.
12.08.2022 tar�h�nde yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmel�ğ� sonrası “sağlıkta
yen� b�r sayfa açıldığı, beyaz reform yapıldığı, esk�n�n ortadan kaldırıldığı” söylemler�n�
sıklıkla duymaya başladık. Sağlık Bakanlığı, aslında malumu �lan etm�ş oldu. İşlemez hale
gelen sağlık s�stem�n�n geld�ğ� noktayı ortaya koydu. Yen� sayfalar kötü g�den b�r şeyler
olduğu �ç�n açılır, reformlar kötü olanı düzeltmek �ç�n yapılır. TTB ve tab�p odaları olarak,
sağlık s�stem�n�n g�tt�ğ� noktayı yıllardır vurguladık. Sağlıkta Dönüşüm Programının halk
sağlığı �ç�n r�skler�n� b�l�msel dayanakları �le ortaya koyduk. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
ortaya çıkardığı her türlü kron�k sorun devam etmekted�r. Sağlık s�stem�ndek� kron�k
sorunların her b�r�s� devam ederken sağlık alanındak� sorunlar çözülmüş g�b� müjdeler
ver�lmes�n� hayretle karşılıyoruz. Hek�mler her geçen gün daha fazla artan �ş yükü, ağır
çalışma koşulları ve ş�ddet sarmalında çalışmaya devam etmekted�r. Hek�mler�n ağır çalışma
koşullarının �y�leşt�r�lmes� yönünde sam�m� adımlar atılmamaktadır. Hek�mler�n ağır çalışma
koşullarında h�çb�r değ�ş�kl�k yapılmadan yapılmış g�b� göster�lmes�n� man�dar buluyoruz. TTB
ve Tab�p Odaları, bütün hek�mler�n emekl�l�ğe yansıyan temel maaşlarında �y�leşt�rme
yapılmasını, ödeme kalemler�n�n sadeleşt�r�lmes� talepler�n� ısrarla vurgulamaya devam
edecekt�r. Bu düzenleme sadece Sağlık Bakanlığına bağlı kadrolarda görev yapan
hek�mlerden b�r kısmını kapsamaktadır. Düzenleme, Sağlık Bakanlığına bağlı b�r�mlerde
çalışan hek�mler arasında dah� ayrım oluşturmaktadır. Yönetmel�ğ�n hazırlanma sürec�nde
�lg�l� meslek kuruluşlarından, dernek ve send�kalardan görüş alınmaması yönetmel�ğ�n b�r çok
noktasında eks�kl�k ve hatalara neden olmuştur. Özell�kle pandem� dönem�nde, hem çok
yoğun �ş yükü altında tükenm�ş ve hem de artan enflasyon karşısında masraflarını
karşılayamaz duruma düşmüş b�r�nc� basamak hek�mler�n�n bu düzenlemen�n dışında
tutulması anlaşılmaz b�r durumdur. Ün�vers�telerde görev yapan hem eğ�t�m öğret�m, hem
hastane h�zmetler� ve hem de araştırma gel�şt�rme faal�yetler�nde bulunan ün�vers�te öğret�m
üyeler�, as�stan hek�mler ve d�ğer çalışanlar �ç�n düzenleme yapılmaması anlaşılmaz ve
ayrımcı b�r yaklaşım örneğ� olarak değerlend�r�lm�şt�r. Kurum hek�m� olarak farklı kamu
kurum ve kuruluşlarında görev yapan hek�mler de bu düzenlemeler�n kapsamı dışındadır.  Bu
nedenle, farklı personel rej�m�ne ve ödeme kr�terler�ne tab� ün�vers�tede görevl� hek�mler, a�le
hek�mler� ve kurum hek�mler�n�n �lg�l� mevzuatında düzenlemeler yapılması gerekmekted�r.”
ded�. 

İzm�r Tab�p Odası Hukuk Müşav�r� Av. M�that Kara �se, yönetmel�ğe karşı yapılacak hukuksal
g�r�ş�mler hakkında b�lg� vererek, TTB Hukuk Bürosu �le ortak görüşmeler�n sürdüğünü
bel�rtt�.

Soru ve cevapların ardından basın açıklaması sona erd�.

İZMİR TABİP ODASI E-BÜLTEN



Sağlık Bakanlığı'nın 12.08.2022 tar�hl� Ek Ödeme Yönetmel�ğ� Hakkındak� 
Değerlend�rmeler�m�z
I-) GENEL DEĞERLENDİRME

Her türlü çılgın projeye kaynak aktarma konusunda hevesl� olan s�yas� otor�te, konu hek�mler�n çalışma koşulları ve ücretler�ne geld�ğ�nde kaynak
bulmakta zorlanmaktadır.  

Hek�mler�n temel maaşlarında �y�leşt�rme talepler�m�ze gözler�n� kapatan Sağlık Bakanlığı, maaş dışında karmaşık hesaplama yöntemler� ve ödeme
kalemler� �le hek�mler�n ücretler�nde �y�leşt�rme yapıldığı algısı oluşturmaya çalışmaktadır. Kamuoyu �le hek�mlere h�çb�r zaman ödenmeyecek tavan
ödeme m�ktarları paylaşılmakta ve hek�mler�n h�çb�r kes�nt� olmadan her koşulda bu ücret� alacağı algısı yaratılmaktadır.  

Hek�mler her geçen gün daha fazla artan �ş yükü, ağır çalışma koşulları ve ş�ddet sarmalında çalışmaya devam etmekted�r. Hek�mler�n ağır çalışma
koşullarının �y�leşt�r�lmes� yönünde sam�m� adımlar atılmamaktadır. 

12.08.2022 tar�h�nde, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmel�ğ� yayınlanmıştır. Sağlık Bakanı, b�r gün önce attığı tweetler �le yönetmel�kten övgüyle
bahsetm�ş, “k�tap g�b� sağlam, doktor olmanın anlamını değ�şt�recek” b�r yönetmel�k yayınlanacağını müjdelem�şt�r. Müjdeler, b�z hek�mler� hep
şüphelend�rm�şt�r. Bu nedenle, yayınlanan yönetmel�ğe şüphe �le yaklaşıyoruz.

Yönetmel�kte bütününe �l�şk�n değerlend�rmeler�m�z devam etmekle b�rl�kte yönetmel�k �le �lg�l� ön değerlend�rmeler�m�z� özet olarak paylaşmak
�st�yoruz.  

II-) YÖNETMELİKTE YER ALAN TEMEL DÜZENLEMELER 

1-) Yen� yönetmel�k, temel mantığı açısından öncek� yönetmel�kler�n tekrarı n�tel�ğ�nded�r. 

2-) Performansa bağlı ödeme s�stem� �s�m değ�ş�kl�ğ� �le devam etmekted�r. Performansa bağlı ödeme s�stem�n�n adı “teşv�k ödemes�!” olarak
değ�şt�r�lm�şt�r. Zarf değ�şm�ş �çer�k aynı kalmıştır. 

3-) F��l� çalışma, akt�f çalışma gün kavramları yen�den tanımlanmış, resm� tat�l günler�, �dar� ve nöbet �z�nler�, yılda 7 günü geçmeyen kısa sürel�
hastalık rapor süreler�, hakem hastane tarafından onaylanan heyet raporlu süreler, yılda en fazla �k� defa olmak üzere toplamda 10 günü geçmeyen
kend� alanıyla �lg�l� yurt �ç� sempozyum, kongre, sem�ner vb. katılım görevlend�rme süreler�, görev� sırasında veya görev�nden Bakanlıkça �lan ed�lm�ş
bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalananları hastalık �z�n süreler�, görev� sırasında veya görev�nden dolayı kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayan
hastalık �z�n süreler� çalışılmış gün olarak kabul ed�lm�şt�r.  

4-) Personele yapılacak ek ödeme, “temel ek ödeme” ve “teşv�k ek ödemes�” şekl�nde �k� başlıkta düzenlenm�şt�r.  

a-) Temel ek ödeme başlığı altında, “sab�t ödeme” ve “taban ödeme” düzenlenm�şt�r. 

Sab�t ek ödeme, maaş dışında merkez� yönet�m bütçes�nden ödenecek m�ktar olarak tanımlanmıştır. 

Taban ödeme �se, personel�n ödüllend�r�lerek mot�vasyonunun artırılması amacıyla yapılan ödeme olarak tanımlanmıştır. Bu ödemen�n, personel�n
yönetmel�k ek�nde bel�rlenen tablodak� kadro unvanına göre bel�rlenen taban katsayısının en yüksek devlet memuru aylığı �le çarpımı sonucu bulunan
m�ktar olduğu düzenlenm�şt�r. Yönetmel�kte, d�s�pl�n cezası alan personel�n, cezanın n�tel�ğ�ne göre 1-3 ay süre �le bu ödemeden faydalanamayacağı
düzenlenm�şt�r.  

b-) Teşv�k ek ödemes� �se, daha öncek� performansa bağlı ödeme s�stem�ndek� kr�terler esas alınarak yapılan ek ödemey� �fade etmekted�r. 

5-)Yönetmel�ğ�n öncek� hal�nde yer alan H�zmet Alanı Kadro Unvan Katsayı uygulaması (HAKUK) bu yönetmel�kte de devam ett�r�lm�şt�r. 

6-) Öncek� yönetmel�kte yer alan bazı uzmanlık dallarında ek ödeme m�ktarını hek�mler aleyh�ne etk�leyen Personel Dağılım Cetvel� (PDC) uygulaması
bu yönetmel�kte de devam ett�r�lm�şt�r.  

III-) DÜZENLEME İLE İLGİLİ TESPİT VE ELEŞTİRİLERİMİZ
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1-) Karşı Çıktığımız Performans Kavramı Farklı İs�m Altında Sürdürülmekted�r.

Performansa bağlı sağlık h�zmet�n�n kamu sağlığı �ç�n get�rd�ğ� r�skler� meslek örgütü olarak yıllardır vurguluyoruz. Çalışanların �ş barışını bozan, meslek�
dayanışmaya zarar veren, sağlık h�zmetler�ndek� ek�p ruhunu yok eden performans s�stem�n�n aynı şek�lde uygulanmaya devam edecek olması,
yönetmel�ğe şüpheyle yaklaşmamıza neden olmaktadır.  

Hek�mler, y�ne ağır �ş yükü altında, ne kadar çok çalışırlar, amel�yat yaparlar, pol�kl�n�k h�zmet� ver�rlerse o kadar ek ödemeye almaya devam edecekt�r.
Çalışma koşullarını bu kadar zedeleyen ve �nsan �l�şk�ler�n� bu kadar olumsuz etk�leyen performans s�stem� yer�ne emekl�l�ğe yansıyan adaletl� ve �st�krarlı
b�r ücret pol�t�kasını her zaman öncelemektey�z. Bu nedenle �s�m değ�ş�kl�ğ� �le sürdürülen performans s�stem�n� kabul ed�leb�l�r bulmuyoruz. 

2-) Emekl�l�ğe Yansıyan Tek Ücret Pol�t�kasını Savunmaya Devam Edeceğ�z

Hek�mler�n ücretler�nde artış sağlayan her düzenlemey� olumlu buluyoruz. Bununla b�rl�kte, hek�mler�n taleb� olan emekl�l�ğe yansıyan temel ücret artışı
taleb� karşılanmaksızın yan ödeme kalemler�nde yapılan �y�leşt�rmelere kaygı ve şüphe �le yaklaştığımızı vurgulamak �st�yoruz. Karmaşık hesaplama
yöntemler� ve b�rden fazla kalemden oluşan ödeme yöntemler� �le hek�mler�n ücretler� bel�rleneb�l�r olmaktan uzak kalmıştır. Hek�mler�n temel
maaşlarına esas göstergeler�n�n artırılması ve ödeme yöntemler�n�n sadeleşt�r�lmes� taleb�m�z� ısrarla sürdürmeye devam edeceğ�z. 

3-) Yıllık İz�n Anayasadan Kaynaklanan B�r D�nlenme Hakkıdır. Çalışılmış Gün Kabul Ed�lmel�d�r.

Yönetmel�kle, çalışılan gün kavramı yen�den tanımlanırken yıllık �z�nlerde geçen süreler ve yurtdışı kongre, sempozyum, sem�nerle geçen süreler kapsam
dışı bırakılmıştır.

Çalışılan gün kavramının yen�den tanımlanması ve öncek� dönemlerden ayrık olarak farklı nedenlerle görevde olunmayan bazı günler�n çalışılan gün
kavramına dah�l ed�lmes� olumlu b�r düzenleme olarak değerlend�r�lm�şt�r. Bununla b�rl�kte, yıllık �z�nlerde geçen süreler�n tamamı �le yurtdışı
kongrelerde geçen süreler�n çalışılan günlere dah�l ed�lmemes�n� hatalı b�r yaklaşım olarak değerlend�r�yoruz.

Yıllık �z�n, Anayasa’dan ve kanundan kaynaklanan d�nlenme hakkının b�r parçasıdır. Hek�mler�n emek yoğun çalıştıkları, ağır �ş yükü altında oldukları
tartışmasızdır. Hek�mler�n d�nlenme hakkını kullandıkları bu süreler�n tamamının çalışılan gün kavramına dah�l ed�lmemes�n� anlaşılır ve kabul ed�l�r
bulmuyoruz.  

Hek�mler�n yurt�ç� kongre, sempozyum, sem�ner vb. eğ�t�m etk�nl�kler� �ç�n kullandıkları 10 güne kadar �z�n süreler� çalışılan gün kavramına dah�l ed�l�rken
yurtdışı eğ�t�mler�n dah�l ed�lmemes� anlaşılır ve kabul ed�l�r değ�ld�r. Bu eğ�t�mler, yoğun b�lg� transfer�n�n gerçekleşt�ğ�, dünyadak� güncel b�l�msel b�lg�
ve gel�şmeler�n tak�b�n�n sağlandığı b�l�msel etk�nl�klerd�r. Hek�mler�n bu b�l�msel etk�nl�klere katılımını sağlamak, kamunun görev� olmalıdır. Bu
etk�nl�kler, kamu kurumları tarafından desteklenmel� ve hek�mler�n bu eğ�t�mlere katılımı teşv�k ed�lmel�d�r. Bu eğ�t�mler, b�l�msel gel�şmeler�n tak�p
ed�lmes� ve hek�mler�n b�lg� düzeyler�n�n dünyadak� emsaller� �le eş�tlenmes� amacı taşımaktadır. Bu nedenle, yurt dışı eğ�t�mlere katılan hek�mler�n
eğ�t�mlerde geçen süreler� de çalışılan gün olarak kabul ed�lmel�d�r.  

4-) Taban Ödeme, D�s�pl�n Cezasına Bağlanamaz. B�r Eylem �ç�n B�rden Fazla Yaptırım Uygulanamaz. 
Taban ödeme, personel�n ödüllend�r�lerek mot�vasyonunun artırılması amacıyla yapılan ödeme olarak tanımlanmıştır. Bununla b�rl�kte, d�s�pl�n cezası alan
personel�n, cezanın n�tel�ğ�ne göre 1-3 ay süre �le bu ödemeden faydalanamayacağı düzenlenm�şt�r.  

Hukukun temel �lkeler�ne aykırı olan bu düzenlemen�n hatalı olduğunu değerlend�r�yoruz. Dayanağını kanundan almayan b�r yaptırımın yönetmel�k �le
get�r�lmes�, b�r eylem �ç�n b�rden fazla yaptırım uygulanacak olması, kamu görevl�ler�n kanunla tanımlanmış haklarının yönetmel�k �le kısıtlanması,
yönet�c�ler�n keyf� nedenlerle başlattığı d�s�pl�n soruşturmaları sonucu ver�len keyf� d�s�pl�n cezalarının hek�mler�n ücretler�nde kes�nt�ye neden olması
kabul ed�lemez b�r uygulamadır. D�s�pl�n soruşturmaları ve d�s�pl�n cezalarının kamu görevl�ler� üzer�nde baskı unsuru olarak kullanıldığı ülkem�zde, keyf�
uygulamaların da önünü açacak bu uygulama kabul ed�lemez. 

5-) HAKUK, Objekt�f Değ�ld�r. Net ve Açık Kr�terlere Bağlanmalıdır

Öncek� yönetmel�kte yer alan H�zmet Alanı Kadro Unvan Katsayı uygulaması (HAKUK) çok sayıda uzmanlık derneğ� ve hek�m tarafından dava konusu
yapılmıştır. Katsayıların hang� kr�terlere göre bel�rlend�ğ�, uzmanlık dalları ayrımın hang� kr�terlere göre bel�rlend�ğ� açıklanmış değ�ld�r. Dava ve tartışma
konusu olan katsayı uygulamalarının aynı şek�lde yürürlüğe g�rmes� anlaşılır değ�ld�r. 

6-) Hek�mler�n İns�yat�f�nde Olmayan Kr�terler, Ücret Düzenlemes�nde Kr�ter Olarak Düzenlenemez

Bazı uzmanlık dallarının mesa� �ç� ham puanlarının hesaplanmasında; sağlık tes�s� puan ortalamasının �lg�l� branş �ç�n Personel Dağılım Cetvel�nde (PDC)
öngörülen uzman sayısının çalışan uzman sayısına oranı kadar kullanılacağı, bu oranIN 1 (b�r)’den büyük olamayacağı düzenlenm�şt�r. Benzer düzenleme
öncek� yönetmel�kte de yer almaktadır ve �çerd�ğ� haksızlıklar neden�yle dava ed�lm�şt�r. Hek�mler�n �ns�yat�f�nde olmayan ve Bakanlık tarafından yapılan
PDC fazlası atamaların hek�mler�n ek ödemeler�n�n bel�rlenmes�nde hek�mler aleyh�ne sonuç doğurması kabul ed�leb�l�r değ�ld�r.  


