
Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin Esaslar  

Amaç  

Madde –1 Bu Esasların amacı, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde 
Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personelinin 
ücretlerine ilişkin esasları düzenlemektedir.  

Kapsam  
Madde 2- Bu Esaslar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 4924 sayılı Kanun 
hükümleri çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli hakkında uygulanır.  

Dayanak  

Madde 3- Bu Esaslar, 4924 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanım  

Madde 4- Bu Esaslarda geçen sözleşmeli personel; 4924 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı 
cetvelde belirtilen pozisyon unvanlarından birinde görev yapan personeli ifade 
etmektedir.  

Ücretlere ilişkin esaslar  

Madde 5- a) Sözleşmeli personel ücretleri; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
tarafından hazırlanan “İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” ( İllere 
Göre Sıralanmış Liste | İlçelere Göre Sıralanmış Liste ) adlı çalışmada yer alan gruplar ile 
4924 sayılı Kanunun eki (2) sayılı cetvelde belirtilen unvanlar ve öğrenim durumlarına 
göre tespit edilmiş taban ve tavan ücret esas alınarak, ekte yer alan “ Sözleşmeli 
Personel Ücret Oran Tablosu I ” ve “ Sözleşmeli Personel Ücret Oran Tablosu II ” 
deki oranlar itibariyle belirlenmiştir.  

b) “ Sözleşmeli Personel Ücret Oran Tablosu I ” ve “ Sözleşmeli Personel Ücret 
Oran Tablosu II ” de belirlenmiş sözleşmeli personel ücret oranları üzerinden 
hesaplanmak üzere, her grupta; bu oranların , beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmeti 
olanlara %96'sı, beş ile on beş yıl kadar (on beş yıl dahil) hizmeti olanlara %98'i ve 15 
yıldan fazla hizmeti olanlara ise %100'ü ücret olarak ödenir.  

c) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “İlçelerin Sosyo-
Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” adlı çalışmada yer almayan ilçelerde bulunan 
hizmet birimlerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretleri; bu ilçeler söz konusu 
çalışmada yer alınana kadar, önceden yer alınan grubun ücreti esas alınarak tespit 
edilecektir.  

d) Sözleşmeli personele, yapılacak ödemeler, çalışmayı takip eden ay sonunda 
yapılacaktır.  

e) Sözleşmeli personele, aylık sözleşme ücreti dışında görev yaptıkları birimde bulunan 
Döner Sermayeden unvan ve hizmet yılı ile öğrenim durumu aynı olan emsali kadrolu 
personele söz konusu birimdeki Döner Sermayeden yapılabilecek ödeme tutarını 
aşmamak üzere ilgili mevzuatı dahilinde ödeme yapılabilir.  



f) Sözleşmeli personele, Devlet memurlarına ödenen aile, doğum, ölüm yardımları 
ödeneği verilir ve bu personel 657 sayılı Kanunun 209, 210, 211 ve 212 nci 
maddelerindeki yardım ve haklardan yararlandırılır.  

g) En az (B) sınıfı ehliyeti olup da sözleşmeleri gereği asli görevinin yanında sürekli 
ambulans şoförlüğü de yapan Sağlık Teknikeri (Acil Tıp Teknikeri) ve Sağlık Memuru (Acil 
Tıp Teknisyeni) unvanlı sözleşmeli personele almakta bulundukları sözleşme ücretlerinin 
%10'u her ay sözleşme ücretlerine ilave olarak ödenir.  

Yürürlük  

Madde 6- Bu Esaslar Sağlık Bakanının onayını müteakiben yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 7- Bu Esasları Sağlık Bakanı yürütür.  

 


