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SAĞLIK PERSONELİ, İCAPÇI (ON-CALL)
ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

(21.6.2010 – R.G. 99 – EK III – A.E. 387 Sayılı Tüzük.)

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ
(KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI)

YASASI

(57/1989, 41/1993, 33/1996, 14/1997, 13/1999, 38/2000, 41/2000 ve 36/2003 Sayılı Yasalar.)

VE

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ
(KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI)

YASASI

(34/2007 Sayılı Yasa)

34/2007, 57/1989 SAYILI YASALARIN 11(4) ve 13(4) MADDELERİ
TAHTINDA TÜZÜK

Bakanlar Kurulu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasaları’nın
11(4) ve 13(4) Maddelerinin verdiği yetkilere dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Sağlık Personeli, İçapçı (On-Call) Çalışma Esasları Tüzüğü”
olarak isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakanlık” Sağlık işlerinden sorumlu Bakanlığı,
“Daire” Bakanlığa bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesini veya Temel
Sağlık Hizmetleri Dairesi’ni,
“İcapçı (on-call) Sağlık Çalışanı”, Acil Vakalar için günün ve/veya
gecenin herhangi bir saatinde Daire ve/veya Hastane ve/veya Sağlık
Merkezlerinde göreve çağrılabilen ve bu çağrıya icabet etmesi gereken
sağlık çalışanını anlatır.

6/2009
“Sağlık Çalışanı”, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında olan
ve icapçı (on-call) çalışması gereken Personeli anlatır.

Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı hastaneler
ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık hizmetlerinde icapçı
(on-call) şeklinde yürütülecek hizmetleri ve çalışma usullerine ilişkin usul
ve esasları düzenlemektir.

İcapçı (On-Call)
Çalışma Usulleri

4. (1) Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ile Temel Sağlık Hizmetleri
Dairesi’nin sorumlu oldukları sağlıkla ilgili hizmetler, günün 24 (yirmi
dört) saatinde, süreklilik gösteren hizmetler olup Hastane Yönetim
Kurullarının uygun göreceği sağlık çalışanı, normal mesai saatlerinde,
vardiya veya vardiya rotasyon veya nöbet şeklinde çalıştırılabilecekleri
gibi icapçı (on-call) olarak da çalıştırabilinir.
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(2) İcapçı (on-call) sağlık çalışanı evinde veya bağlı bulunduğu sağlık
kurumuna kolaylıkla ulaşılabilecek bir yerde bulunması ve bu yeri
hastane nöbetçi doktoru veya sağlık merkezi sorumlu hekimine bildirmesi
ve çağırıldığında bu çağrıya en geç 1 saat içerisinde olmak koşuluyla en
kısa sürede uyması gerekir.

(3) İcapçıların görev nöbetleri Başhekimlikçe haftalık veya aylık
genelgelerle düzenlenir ve düzenli bir şekilde bakanlığa gönderilir.

(4) Hastalık nedeniyle icapçı (on-call) görevine gelemeyecek durumda
olan sağlık çalışanı mazeretini tatmin edici bir şekilde bağlı bulunduğu
klinik şefine, bağlı bulunduğu hastanenin başhekimine veya sağlık
merkezi sorumlu hekimine geçerli mazeretini vaktinde bildirir. Bu
durumun ayrıca doktor raporu ile belgelenmesi gerekir.

(5) İcapçı (on-call) olarak görev yapacak Sağlık Çalışanı, ayni görevi
yapan kişi sayısına göre dönüşümlü olarak görev çizelgesine dahil edilir.

(6) Kendi Uzmanlık dallarında tek olan kişiler yıl boyunca İcapçı (on-
call) olarak kalır. Ancak ilgilinin isteği halinde Bakanlık ve/veya
Hastahane başhekimliğince uygun görülmesi halinde izin kullanabilir.

İcapçı (On-Call)
Görevinden
Muaf Olacak
Sağlık Çalışanı

5. (1) İcapçı (on-call) olarak görev yapan ve 55 yaşını doldurmuş olan
personel, talep etmesi halinde ve bu talebin Hastahane başhekimi ve
Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde İcapçı (on-call) görevinden
muaf tutulabilir.

(2) Sağlık Kurulu kararı ile icapçı (on-call) görevini yerine
getiremeyeceği belirlenen sağlık çalışanları, icapçı (on-call) görevinden
muaf tutulur.

İcapçı (On-
Call)’luk
Tahsisatı

6. Mesai saatleri dışında icapçı (on-call) olarak görev yapan sağlık
çalışanlarına brüt maaşlarının %15’i olacak şekilde icapçı (on-call)
tahsisatı verilir.
Bu tahsisatı emeklilik menfaatleri açısından dikkate alınmayıp, vergiye
tabidir.

İcapçı (On-
Call)’luk
Ödeneği

7. (1) İcapçı on-call tahsisatı aylık olarak belirlenir.

(2) Evinde veya bağlı bulunduğu sağlık kurumuna kolaylıkla
ulaşılabilecek bir yerde bulunmak koşuluyla icapçı görevini yerine getiren
sağlık çalışanının icapçı (on-call) tahsisatına ilişkin hesaplama, görevde
bulunduğu saatler dışındaki saatlerin hesaplanması ile belirlenir.

(3) İcapçı (on-call) olan sağlık çalışanı, göreve çağrılması halinde
görevde bulunduğu süre nöbet hesaplaması dikkate alınarak hesaplanır ve
kendisine ödenir. Bunun dışında kalan süreler ise icapçı (on-call)
hesaplaması dikkate alınarak değerlendirilir ve ek çalışma ve nöbet
ödeneği ve vardiya veya rotasyon ödeneği ile birlikte bütünlendirilerek
hesaplanır ve aylık brüt maaş tutarını geçemez, emeklilik amaçları
bakımından dikkate alınmaz ve vergiye tabidir.
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(4) İhtiyaç durumuna göre başhekimlikçe uygun görülmesi halinde ayni
branştan ikinci bir çalışanın göreve çağırılması durumunda çağrılan
personel ek çalışma kuralları çerçevesinde hastanede kaldığı süre kadar ek
mesai ödeneği almaya hak kazanır.

İcapçı (On-Call)
Ödeneğinin
Ödenmesi

8. Sağlık çalışanına, bu Tüzük kapsamında yerine getirilen icapçı (on-call)
hizmetlerine ait icapçı (on-call) ödeneği, hizmetlerin yerine getirildiği
ayın bitiminden itibaren en geç otuz gün içinde ödenir. Bu ödenek ücret
dışında herhangi bir yolla karşılanamaz.

Yürürlüğe Giriş 9. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.


