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SAĞLIK BAKANLIĞINCA OLUŞTURULAN BİLİMSEL NİTELİKLİ VE 

RUHSATLANDIRMA KOMİSYONLARINDA GÖREVLENDİRİLENLERE 

YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

 Amaç ve kapsam 

 MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında bilimsel 

ve akademik nitelikleri dikkate alınarak oluşturulan bilimsel nitelikli komisyonlar ve 

ruhsatlandırma komisyonlarında görevlendirilenlere yapılacak ödemelerin usul, esas ve 

tutarlarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 Dayanak 

 MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar; 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 46 ncı 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 Tanımlar 

 MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen; 

 a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,  

 b) Bakan: Sağlık Bakanını, 

 c) Bağlı kuruluşlar: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunu, 

 ç)  Birim faaliyet: Komisyonun çalışma yaptığı her bir toplantı gününü, 

 d) Baz ücret: 6500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutarı,  

 e) Komisyon: Bilimsel ve akademik nitelikleri dikkate alınarak oluşturulan bilimsel 

nitelikli komisyonlar ve ruhsatlandırma komisyonlarını, 

ifade eder.  

 

 Komisyonlar 

       MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında ödeme yapılacak komisyonlar Bakan 

onayı ile oluşturulur. Onayda komisyonun görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile 

üyelerin kimlerden oluşacağı ve sayısı ile diğer hususlar belirtilir.  

      (2) Oluşturulacak komisyon ve üye sayısı;  

       a) Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak komisyonların sayısı 27’yi ve bu 

komisyonlarda görevlendirilecek toplam üye sayısı 270’i,  

       b) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda kurulacak komisyonların sayısı 30’u ve bu 

komisyonlarda görevlendirilecek toplam üye sayısı 300’ü,  
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      c) Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda kurulacak komisyonların sayısı 13’ü ve bu 

komisyonlarda görevlendirilecek toplam üye sayısı 80’i,  

      ç) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda kurulacak komisyonların sayısı 6’yı  ve bu 

komisyonlarda görevlendirilecek toplam üye sayısı 35’i, 

 geçemez. 

 

          Ödemelerin genel esasları ve miktarı  

          MADDE 5- (1) Komisyonlarda görevlendirilen kişilere yapılacak ödemelerin 

miktarı aşağıda belirtilmiştir: 

a) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatları personelinden (geçici görevli 

olarak görev yapanlar dahil) görevlendirilenlere, her bir toplantı günü için baz ücretin 

1/4’ü  tutarında, 

b) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatı personelinden görevlendirilenlere 

her bir toplantı günü için baz ücretin 1/2’si tutarında, 

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından veya  bunların dışında alanında uzman 

kişilerden bilimsel görüşlerine başvurulmak üzere görevlendirilenlere her bir toplantı günü 

için baz ücret tutarında, 

ç) (Ek bent:19/4/2017 tarih ve 1835 sayılı makam onayı)Tıpta Uzmanlık Kurulu, 

Sağlık Meslekleri Kurulu ve Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu üyelerine her bir toplantı günü 

için baz ücret tutarında,  

 ödeme yapılır.  

(2) Komisyon üyelerine birden fazla komisyonda görev almaları halinde sadece bir 

komisyon üyeliği için ücret ödenir. 

(3) Komisyon üyelerine bir ayda en fazla dört toplantı günü için ödeme yapılır. 

(4) Bir toplantıya bağlı olarak, komisyon üyelerince mahallinde yapılan incelemeler, 

birim faaliyet sayılmaz ve bu Usul ve Esaslar kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz. 

(5) Komisyon toplantılarına fiilen katılan asıl ve yedek üyeler dışında kalanlar ile 

komisyonların sekretarya hizmetlerini yürüten personele bu Usul ve Esaslar kapsamında 

ödeme yapılmaz. 

(6) Yapılan ödemelerden gelir vergisi ve damga vergisi kesilir. 

 

         Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 

    MADDE 6- (1) 23/01/2013 tarihli ve 851 sayılı “Sağlık Bakanlığınca Oluşturulan 

Bilimsel Nitelikli ve Ruhsatlandırma Komisyonlarında Görevlendirilenlere Yapılacak 

Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar” yürürlükten kaldırılmıştır. 
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  Yürürlük 

         MADDE 7- (1) Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanan bu Usul ve Esaslar, 

Bakan onayı ile yürürlüğe girer. 

         (2) Bu usul ve esasların 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ç bendi 01.03.2017 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 MADDE 8- (1) Bu Usul ve Esasları, Bakan yürütür. 

 

 


