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I. BÖLÜM
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EK ÖDEMEYE İLİŞKİN GENEL 
DÜZENLEMELER



Döner Sermaye ek ödemesine esas maaş 
unsurları
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Matrahın Tespitinde Dikkate Alınmayacak 
Unsurlar

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 Makam tazminatı,
 Temsil tazminatı,
 Görev tazminatı,
 Yükseköğretim tazminatı
 Akademik teşvik ödeneği
 Taban aylığı, 
 Kıdem aylığı,
 375 Sayılı KHK kapsamında yapılan Ek 

Ödeme (Ek Madde: 9)



Matrahın Tespitinde Dikkate Alınmayacak 
Unsurlar
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 Vekâlet aylığı,

 İkinci görev aylığı,

 Huzur hakkı,

 Yabancı dil tazminatı,

 Nöbet tazminatı,

 Özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele
ödenen fark tazminatı ile 06/01/2005 tarihli ve
5283 sayılı kapsamında Bakanlıkça devralınan
personele ödenen fark tazminatı



58/c Maddesi
Döner Sermaye Katkı Payları (Ek ödeme)
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58/d Maddesi 
Döner Sermaye Katkı Payları (Ek ödeme)
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58/d Maddesi 
Döner Sermaye Katkı Payları (Ek ödeme)
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58/d bendi kapsamında döner
sermaye gelirlerine katkısı bulunan
öğretim elemanlarına yapılacak ek
ödemede,

 (A), (B), (C), (D) ve (E) puanlarından
biri veya birden fazlası

kurumun yapısı ve mali durumu göz
önünde bulundurularak kullanılabilir.



58/e Maddesi 
Döner Sermaye Katkı Payları (Ek ödeme)
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58/e Maddesi 
Döner Sermaye Katkı Payları (Ek ödeme)
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 hizmete katkısı bulunan öğretim
elemanlarına önceden bir protokol ile
belirlenen katkı oranları dikkate alınmak
suretiyle, gelir tahsilatının yapıldığı tarihi
izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin
peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin
gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara
bölünerek hizmeti veren öğretim
elemanlarına ödenir.



58/e Maddesi 
Döner Sermaye Katkı Payları (Ek ödeme)
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 Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim
elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri
hizmetler karşılığında yapılacak ek ödemede de
buna göre işlem yapılır.

 Bu kapsamda bulunan hizmetler ile öğretim
elemanlarının yükseköğretim kurumlarının
imkânlarını kullanmaksızın verdikleri hizmetler
karşılığında elde edilen gelirden 58 inci maddenin
(b) fıkrasının birinci bendi uyarınca yapılacak
kesintilerin uygulanmasında asgari yüzde 15 oranı
uygulanır.



Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden 
Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve 

Esaslara İlişkin Yönetmelik  4/3 Mad.
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 Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrası
kapsamında bulunan birimler açısından;

 hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi
halinde

 hizmetin gerçekleşme oranına bağlı
olarak

 aynı fıkrada belirtilen koşullar dâhilinde ek
ödeme aylara bölünerek yapılabilir.



II. BÖLÜM

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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YÖNETİCİ PAYI ÖDEMELERİ



Yönetici Payları Nasıl Hesaplanacak?
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Yöneticilerin Mesai Dışı Döner Sermaye Katkı 
Payları
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Mesai saatleri dışında döner sermaye
gelirlerine katkıları bulunması hâlinde
alabilecekleri toplam ek ödeme tutarı,
hiçbir şekilde yönetici payı dahil
ilgisine göre (c) ve (d) fıkralarında
belirtilen esaslara göre hesaplanacak
tutarı geçemez.



Yöneticilerin  Alabilecekleri Toplam Ek Ödeme 
Tutarı

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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*Dekan, Enstitü ve
Yüksekokul Müdürü
%250,
*Yardımcıları % 100

•Dekan % 500,
•Başhekim % 500,
•Yardımcıları % 300,

*Dekan, Enstitü ve
Yüksekokul Müdürü
%250,
*Yardımcıları % 100

16/a.



1- Yönetici Payı Ödemesinde Fiilen Çalışma Şartı 
Aranır Mı?

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 Yönetici paylarının hesaplanmasında yönetici
payından yararlananların;

 İzin,

 Rapor,

 Geçici görev,

Gibi nedenlerle görev yapmadıkları günler dikkate
alınmaz ve yönetici payı belirlenen oranlar
üzerinden tam ödenir (Katkısına bakılmaksızın)



2- Yönetici payları, birim payından mı yoksa zorunlu 
kesintiler ayrıldıktan sonra kalan tutar üzerinden mi 

ödenecektir?

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 Yönetici payları bölüm itibariyle ayrılan payların
içinden ödenecektir. 2547 Sayılı Kanunun 58/b
Maddesinde ; “Döner sermaye gelirlerinden
tahsil edilen kısmın, tıp ve diş hekimliği
fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma
merkezleri ile açık öğretim hizmeti veren
yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 35'i,
ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık
yüksekokulu, sürekli eğitim merkezleri ile
bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan
yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 30’u,
diğer yükseköğretim kurumları için ise asgari
yüzde 15'i,



2- Yönetici payları, birim payından mı yoksa zorunlu 
kesintiler ayrıldıktan sonra kalan tutar üzerinden mi 

ödenecektir?

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 ilgili yükseköğretim kurumunun
ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları,
her türlü bakım, onarım,
kiralama, devam etmekte olan pr
ojelerin tamamlanmasına yönelik
inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile
yönetici payları için kullanılır.”
düzenlemesi kapsamında yönetici
paylarının ödenmesi gerekmektedir.



3- Yönetici Payı Alanlar Mesai Dışı Faaliyetlerden Ne 
Oranda Yararlanabilir?
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 Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye
Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin
Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara
İlişkin Yönetmelik Dağıtım esasları

 MADDE 5 (Dağıtım esasları)

 ………….

 (7) Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları
kapsamında bulunan personel ile (f) fıkrasının üçüncü
paragrafı kapsamında yürütülen hizmetler için
mesai dışı (B2) puanı hesaplanır.

 Bu hesaplama, ilgisine göre Kanunun 58 inci
maddesinde belirlenen tavan tutarları geçmemek
üzere yapılır.



3- Yönetici Payı Alanlar Mesai Dışı Faaliyetlerden Ne 
Oranda Yararlanabilir?
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 MADDE 6 (Yöneticilere yapılacak ek ödeme)

 ………….

 (3) (Değişik:RG-08/7/2014-29054) Birinci ve ikinci fıkralar
kapsamında bulunan yöneticilere, mesai saatleri içerisinde
verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz.
Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkıları
bulunulması hâlinde; bu katkıları karşılığında yapılacak ek
ödemenin hesabında onaltıncı fıkrası hariç olmak üzere 5 inci
maddede belirtilen esaslar dikkate alınır ve ilgililerin
yönetici payı olarak aldıkları ek ödemede dahil olmak üzere
alabilecekleri toplam ek ödeme tavan tutarı, ilgisine göre Kanunun
58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkralarında belirlenen tavan
tutarlarını ve her halükarda ek ödeme matrahının yüzde
binaltıyüzünü geçemez.



3- Yönetici Payı Alanlar Mesai Dışı Faaliyetlerden Ne 
Oranda Yararlanabilir?

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 2547/58-f maddesi;

 ………….

 Bu fıkra kapsamında bulunan yöneticilere, mesai saatleri
içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca
ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında döner
sermaye gelirlerine katkıları bulunması hâlinde
alabilecekleri toplam ek ödeme tutarı, hiçbir şekilde
yönetici payı dahil ilgisine göre (c) ve (d) fıkralarında
belirtilen esaslara göre hesaplanacak tutarı geçemez



3- Yönetici Payı Alanlar Mesai Dışı Faaliyetlerden Ne 
Oranda Yararlanabilir? (58/c)
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3- Yönetici Payı Alanlar Mesai Dışı Faaliyetlerden Ne 
Oranda Yararlanabilir? (58/d)

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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3- Yönetici Payı Alanlar Mesai Dışı Faaliyetlerden Ne 
Oranda Yararlanabilir? (58/e)

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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4- Yönetici payı ödemeleri aynı ayda 
birden fazla birimden yapılabilir mi?
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 2547 Sayılı Kanunun 58/f bendinde; “Rektör, rektör
yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici
katkılarına bakılmaksızın, üniversite yönetim
kurulunun uygun gördüğü birimin döner
sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan
tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin
tutarı ek ödeme matrahının, rektörler için yüzde
600’ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300’ünü,
genel sekreterler için yüzde 200’ünü geçemez.”
Hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.



4- Yönetici payı ödemeleri aynı ayda 
birden fazla birimden yapılabilir mi?
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 Buna göre yöneticilere katkılarına
bakılmaksızın Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile
sadece bir birimden yönetici payı ödemesi
yapılabilir.

 Burada önemli olan aynı ödeme döneminde limiti
doldurmak amacıyla birden fazla birimden yönetici
payı alınmasının önü kapatılmış bulunmaktadır.

 Yine Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile farklı
aylarda farklı birimlerden yönetici payı alınması
mümkün bulunmaktadır.



5- Döner sermaye işletmesi tarafından elde edilen gelirlerdeki 
yetersizlik nedeniyle, düzenli olarak Yönetici payı ödemeleri 

yapılamaması durumunda yöneticilerin 375 Sayılı KHK nin Ek 9 uncu 
maddesi karşısındaki durumu ne olacaktır?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

29

 2547 Sayılı Kanunun 58/i bendinde” (Değişik üçüncü
paragraf: 11/10/2011-KHK-666/5 md.)
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. Bu kapsamda ek
ödemeden yararlanan personele, ayrıca 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu
maddesi uyarınca ödeme yapılmaz.” Hükmü yer
almaktadır.



5- Döner sermaye işletmesi tarafından elde edilen gelirlerdeki 
yetersizlik nedeniyle, düzenli olarak Yönetici payı ödemeleri 

yapılamaması durumunda yöneticilerin 375 Sayılı KHK nin Ek 9 uncu 
maddesi karşısındaki durumu ne olacaktır?
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30

Ancak dikkat edileceği üzere burada

her ay düzenli olarak yönetici payı alan
personel için getirilen bir hüküm yer
almaktadır.

Halbuki düzenli olarak her ay yönetici
payı ödemesi yapılamıyor ise bu
durumda yapılması gereken işlem ne
olacaktır?



5- Döner sermaye işletmesi tarafından elde edilen gelirlerdeki 
yetersizlik nedeniyle, düzenli olarak Yönetici payı ödemeleri 

yapılamaması durumunda yöneticilerin 375 Sayılı KHK nin Ek 9 uncu 
maddesi karşısındaki durumu ne olacaktır?
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375 Sayılı KHK nin mahsup işlemlerini
düzenleyen ek 3 üncü maddesi 666 sayılı
KHK ile kaldırılmıştır.

Döner sermayeden yapılan ek
ödemesinin 375 Sayılı KHK nin Ek 9
uncu maddesine göre yapılan ödemeden
aylar itibariyle mahsup edilmesi yasal
olarak mümkün değildir.



5- Döner sermaye işletmesi tarafından elde edilen gelirlerdeki 
yetersizlik nedeniyle, düzenli olarak Yönetici payı ödemeleri 

yapılamaması durumunda yöneticilerin 375 Sayılı KHK nin Ek 9 uncu 
maddesi karşısındaki durumu ne olacaktır?
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 Döner sermayeden ek ödemenin yapıldığı ay
itibariyle yönetici payı alan personele aynı
zamanda 375 sayılı KHK nin Ek 9 uncu
maddesine göre ek ödeme yapılmasını
önlememek için

 sadece yönetici payı ödemesi yapılan
aya mahsus olmak üzere maaşları yapan
ilgili birime durumu yazılı olarak
bildirilmesi gerekmektedir.



5- Döner sermaye işletmesi tarafından elde edilen gelirlerdeki 
yetersizlik nedeniyle, düzenli olarak Yönetici payı ödemeleri 

yapılamaması durumunda yöneticilerin 375 Sayılı KHK nin Ek 9 uncu 
maddesi karşısındaki durumu ne olacaktır?
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 Bu suretle o ay için 375 Sayılı KHK nin Ek 9
uncu maddesindeki ödemenin yapılmaması
sağlanacaktır.

 Burada yapılan işlem bir mahsup
olmayıp aynı ay içinde iki ayrı ödeme olan
Yönetici Payı ve 375 Sayılı KHK nin Ek 9
uncu maddesindeki ödeminin birlikte
yapılmasının önlenmesinden ibarettir.



5- Döner sermaye işletmesi tarafından elde edilen gelirlerdeki 
yetersizlik nedeniyle, düzenli olarak Yönetici payı ödemeleri 

yapılamaması durumunda yöneticilerin 375 Sayılı KHK nin Ek 9 uncu 
maddesi karşısındaki durumu ne olacaktır?
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6- Üniversitemiz rektörü 2547 Sayılı Kanunun 58/f bendi kapsamında 
yönetici payı almaktadır. Aynı zamanda dekanlığa vekalet etmesinden 

dolayı da ilgili fakültenin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı 
alabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 58/f maddesi birinci
paragrafında “üniversite yönetim kurulunun uygun
gördüğü birimin döner sermaye hesabından
yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme
matrahının, rektörler için yüzde 600’ünü”
geçmeyecek şekilde katkılarına bakılmaksızın ek ödeme
yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise; “Döner sermaye
gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, ….. gelir
getirici katkılarına bakılmaksızın, görev
yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden
yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme
yapılır.” Denilmektedir.



6- Üniversitemiz rektörü 2547 Sayılı Kanunun 58/f bendi kapsamında 
yönetici payı almaktadır. Aynı zamanda dekanlığa vekalet etmesinden 

dolayı da ilgili fakültenin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı 
alabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 Aynı nitelikte ödeme gerektiren görevlerin
bir kişi tarafından yürütülmesi durumunda
asli kadrosundan almakta olduğu ek ödeme ile
vekalet etmekte olduğu kadroya ilişkin ek
ödemenin karşılaştırılması gerekmektedir. Bu
kapsamda;

 Asli kadrosundan almakta olduğu ek ödeme
tutarının düşük, vekalet etmekte olduğu kadrodan
alacağı ek ödeme tutarının daha yüksek olması
durumunda aradaki farkı vekalet ettiği
birimden alacaktır.



6- Üniversitemiz rektörü 2547 Sayılı Kanunun 58/f bendi kapsamında 
yönetici payı almaktadır. Aynı zamanda dekanlığa vekalet etmesinden 

dolayı da ilgili fakültenin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı 
alabilir mi?
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 Asli kadrosundan almakta olduğu ek ödeme tutarının
yüksek, vekalet etmekte olduğu kadrodan alacağı ek ödeme
tutarının daha düşük olması durumunda ise kendisine
vekalet etmekte olduğu kadroya bağlı olarak herhangi bir
ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 Örneğin usulüne uygun olarak yapılan görevlendirmelerde
geçerli olmak üzere idari görevlere gelen öğretim üyelerine
2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 13 üncü
maddesine göre İdari Görev Ödeneği “Almakta
oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının;



6- Üniversitemiz rektörü 2547 Sayılı Kanunun 58/f bendi kapsamında 
yönetici payı almaktadır. Aynı zamanda dekanlığa vekalet etmesinden 

dolayı da ilgili fakültenin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı 
alabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

38

 Rektörlere %70'i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u,
Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri,
Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si,
Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür
Yardımcılarına %15 'i idari görev ödeneği olarak ayrıca
ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari
Görev Ödeneğinden en yüksek olanı verilir.”

 Yukarıda yer alan örnekte olduğu gibi birden fazla idari
görevi bulunanlara döner sermaye gelirlerden yapılacak
olan yönetici payı ödemesi de en yüksek olan
üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir.



Yönetici Payı Ödemelerinin Yıla 
Yayılması

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 Üniversitemiz döner sermaye
işletmesi tarafından yıl içinde belirli
dönemlerde yürütülmekte olan
faaliyetler sonucunda elde edilen
gelirlerden 2547 Sayılı Kanunun 58/b
maddesine göre ayrılan birim
payından yöneticilere bir yıla yayarak
düzenli bir şekilde ek ödeme
yapılabilir mi?



Yönetici Payı Ödemelerinin Yıla 
Yayılması

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 2547 Sayılı Kanunun 58/f maddesinde;
döner sermaye gelirlerinden yönetici
payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme
yapılacağı hususuna yer verilmiştir. Buna
göre; gelirin elde edildiği ay veya
dönemin herhangi bir önemi
bulunmamaktadır. Elde edilen gelirden
ayrılan payın yeterli miktarda olması
durumunda yöneticilere yıl boyunca ek
ödeme yapılması mümkündür.



Sürekli Eğitim Merkez Müdürü ile Merkezi Laboratuvar
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlerine gelir getirici
katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye
gelirlerinden yönetici payı ödenebilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu 58/f
maddesinde “Rektör, rektör yardımcısı ve
genel sekreterlere gelir getirici katkılarına
bakılmaksızın, üniversite yönetim
kurulunun uygun gördüğü birimin
döner sermaye hesabından yönetici
payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme
yapılır.



Sürekli Eğitim Merkez Müdürü ile Merkezi Laboratuvar
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlerine gelir getirici
katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye
gelirlerinden yönetici payı ödenebilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin
dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul
müdürleri ile bunların yardımcılarına,
gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev
yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden
yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme
yapılır.” Hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

 Dikkat edileceği üzere 58/f maddesinde;

 Gelir getirici katkılarına bakılmaksızın
Rektör, rektör yardımcısı ve genel
sekreterlere,



Sürekli Eğitim Merkez Müdürü ile Merkezi Laboratuvar
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlerine gelir getirici
katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye
gelirlerinden yönetici payı ödenebilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

43

 Gelirinin elde edildiği birimlerin
dekan, sağlık uygulama ve araştırma
merkezleri başhekimleri ve enstitü ve
yüksekokul müdürleri ile bunların
yardımcılarına,

 Yönetici payı ödemesi yapılacağı belirtilmiş
olmasından dolayı kanunda yer almayan
birim yöneticilerine bu kapsamda bir ödeme
yapılması da mümkün görülmemektedir.



III. BÖLÜM

Suat AKSU  (İç Denetçi)

44

PEDAĞOJİK FORMASYON



1- Pedagojik Formasyon kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde 
görev yapan öğretmenlerin üniversitede ders vermesi ve döner 

sermayeden yararlanması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

45

 Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı
karar ekinde yer alan yükseköğretim programlarına devam
eden ve bunlardan mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olup da adı geçen karar ekindeki
programlara denkliği Kurul tarafından onaylanan ve belirlenen
şartları taşıyan adaylar için yükseköğretim kurumlarında
açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına
ilişkin Usul ve Esasların 8/b Maddesinde; “Öğretim elemanları
ve programın yürütülmesinde görevlendirilecek diğer personel ile
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan
uygulama öğretmenlerine ve koordinatörlere ödenecek
katkı payı ile ilgili işlemleri yürütmek,” Fakülte yönetim
kurullarına verilmiş bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır.



1- Pedagojik Formasyon kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde 
görev yapan öğretmenlerin üniversitede ders vermesi ve döner 

sermayeden yararlanması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

46

 Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus
şudur; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı
okullarda görev yapan uygulama
öğretmenlerine yapılacak olan ödemenin
niteliği aslında ek ödeme olmayıp ders
ücretidir.

 Bu kapsamda konunun daha iyi
değerlendirilmesi için İlgili BKK ve Devlet
Memurları Kanununa bakılması
gerekmektedir.



1- Pedagojik Formasyon kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde 
görev yapan öğretmenlerin üniversitede ders vermesi ve döner 

sermayeden yararlanması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

47

 2006/11350 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 28 inci maddesinde Okul deneyimi
ve öğretmenlik uygulaması ders görevi
düzenlenmiş olup; “(1) Millî Eğitim Bakanlığı ve
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında
imzalanan Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında
Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin
Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü ile bu Protokol
doğrultusunda hazırlanan Öğretmen Adaylarının



1- Pedagojik Formasyon kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde 
görev yapan öğretmenlerin üniversitede ders vermesi ve döner 

sermayeden yararlanması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

48

 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim
Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik
Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca,

 öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki
öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden

 Okul Deneyimi I,

 Okul Deneyimi II ve

 Öğretmenlik Uygulaması derslerini



1- Pedagojik Formasyon kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde 
görev yapan öğretmenlerin üniversitede ders vermesi ve döner 

sermayeden yararlanması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

49

 Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim-
öğretim kurumlarında yapmaları
amacıyla;

 millî eğitim müdürü,

 millî eğitim müdür yardımcısı,

 şube müdürü,

 okul yöneticileri ile

 öğretmenlere

 "öğretmenlik uygulaması görevi” verilebilir.



1- Pedagojik Formasyon kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde 
görev yapan öğretmenlerin üniversitede ders vermesi ve döner 

sermayeden yararlanması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

50

 (2) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve
Öğretmenlik Uygulaması derslerinin
yürütülmesinde görev alacak

 millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü,

 uygulama okulu müdürü ve

 uygulama okulu koordinatörünün,

 öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve
okul deneyimi uygulamasına yönelik iletişim,
koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi
görevlerinden;



1- Pedagojik Formasyon kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde 
görev yapan öğretmenlerin üniversitede ders vermesi ve döner 

sermayeden yararlanması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

51

 a) Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün
haftada 4 saati,

 b) Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,

 c) Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati,

 ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.

 (3) Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I ve Okul
Deneyimi II derslerinin her birinden haftada 4’er saat,
Öğretmenlik Uygulaması dersinden haftada 6 saat ek ders
görevi verilebilir.

 Ancak, uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek
ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez.



1- Pedagojik Formasyon kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde 
görev yapan öğretmenlerin üniversitede ders vermesi ve döner 

sermayeden yararlanması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

52

 Her bir üniversite için

 il veya ilçede ayrı bir millî eğitim müdürlüğü
uygulama koordinatörü,

 uygulamanın yapıldığı okullarda ise müdür
yardımcılarından biri uygulama okulu
koordinatörü olarak görevlendirilir.

 Uygulamaların hangi okullarda yapılacağı, görev
verilen yönetici ve öğretmenlerin il, ilçe, okul ve
branş bazında sayıları;



1- Pedagojik Formasyon kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde 
görev yapan öğretmenlerin üniversitede ders vermesi ve döner 

sermayeden yararlanması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

53

 Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları
Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge
hükümlerine göre

 her öğretim yılı için yeniden belirlenir.

 Uygulama sonuçları Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim
Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca
her öğretim yılı sonunda değerlendirilir.



1- Pedagojik Formasyon kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde 
görev yapan öğretmenlerin üniversitede ders vermesi ve döner 

sermayeden yararlanması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

54

 Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri,
ilgili üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ödenir.”
Hükmüne yer verilmiştir.

 Ders görevi (DMK 89. Mad.) Her derecedeki eğitim ve
öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri
Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan
kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya
öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere,
öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan
atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

 Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi
alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın
teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.



1- Pedagojik Formasyon kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde 
görev yapan öğretmenlerin üniversitede ders vermesi ve döner 

sermayeden yararlanması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

55

 Ders ve konferans ücretleri (DMK 176. Mad.) Bu
Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi
verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için
140,

 örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz
tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den
sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150

 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık
katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders
ücreti ödenir.



1- Pedagojik Formasyon kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde 
görev yapan öğretmenlerin üniversitede ders vermesi ve döner 

sermayeden yararlanması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

56

 Bu ücretler,

 özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve
öğretim gördüğü kurumlarda

 görevli öğretmen ve yöneticiler ile

 bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel
sınıf öğretmenlerine ve

 cezaevlerinde görevli öğretmenlere

 % 25 fazlasıyla ödenir.



1- Pedagojik Formasyon kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesinde 
görev yapan öğretmenlerin üniversitede ders vermesi ve döner 

sermayeden yararlanması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

57

 Pedagojik Formasyon kapsamında Milli
Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev
yapan uygulama öğretmenlerine,

 yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde
Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen saatler
için 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 89 ve 176 ıncı maddeleri
dikkate alınmak suretiyle ödeme
yapılması gerekmektedir.



Suat AKSU  (İç Denetçi)

58

2- Milli eğitim müdürlüğünden
görevlendirilen öğretmenlere
Eğitim fakültesinden ödeyeceğimiz
pedagojik formasyon eğitimi
karşılığı ders ücretleri, birim
payından mı yoksa zorunlu
kesintiler ayrıldıktan sonra kalan
tutar üzerinden mi ödenecektir?



Suat AKSU  (İç Denetçi)

59

 Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur;
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda
görev yapan uygulama öğretmenlerine
yapılacak olan ödemenin niteliği aslında ek
ödeme olmayıp ders ücretidir.

 Bu nedenden dolayı bunlara yapılan ödeme
bölüm birim payı içinden yapılması
gereken bir ödemedir. Çünkü söz konusu
gelirin elde edilmesi sırasında yapılan bir
gider niteliğindedir.



3- Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik 
formasyon kurslarından 2547 Sayılı Kanunun 58/b maddesi 

gereğince ayrılması gereken pay ne olmalıdır?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

60

 2547 Sayılı Kanunun 58/b maddesinde;
“Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen
kısmın, ……… ziraat ve veteriner fakülteleri,

 sivil havacılık yüksekokulu,

 sürekli eğitimmerkezleri ile

 bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan
yükseköğretim kurumları için

 asgari yüzde 30’u, diğer yükseköğretim
kurumları için ise asgari yüzde 15'i,



3- Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik 
formasyon kurslarından 2547 Sayılı Kanunun 58/b maddesi 

gereğince ayrılması gereken pay ne olmalıdır?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

61

 ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan
 mal ve hizmet alımları,
 her türlü bakım,
 onarım,
 kiralama,
 devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına
yönelik inşaat işleri ve

 diğer ihtiyaçlar ile
 yönetici payları için kullanılır.
 Bu oranları yüzde 75'ine kadar artırmaya
üniversite yönetim kurulu yetkilidir.” Hükmü yer
almaktadır.



3- Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik 
formasyon kurslarından 2547 Sayılı Kanunun 58/b maddesi 

gereğince ayrılması gereken pay ne olmalıdır?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

62

 Bu maddenin devamı niteliğinde olan 58/d
maddesinde ise; “Ziraat ve veteriner fakülteleri,
sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye
veya laboratuvar bulunan kurumları ile sürekli
eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren
yükseköğretim kurumları ile düzenli döner
sermaye geliri olan yükseköğretim
kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde
edilen döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan
öğretim elemanlarına yapılacak ek ödemeler
hakkında da (c) fıkrası hükümleri uygulanır.”
Denilmektedir.



3- Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik 
formasyon kurslarından 2547 Sayılı Kanunun 58/b maddesi 

gereğince ayrılması gereken pay ne olmalıdır?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

63

 Aynı maddenin ( e ) bendinde ise: “Yükseköğretim
kurumlarının (c) ve (d) fıkraları kapsamına
girenler haricindeki diğer birimlerinde …..”
hükmüne yer verilmiş olması nedeniyle, düzenli
döner sermaye geliri olan yükseköğretim
kurumlarında elde edilen gelirden en az %30
oranında ilgili yükseköğretim kurumunun
ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü
bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan
projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve
diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılmak
üzere pay ayrılması gerekmektedir.



4- Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik 
formasyon kurslarından elde edilen gelirlerden yapılacak olan ek 

ödemede dikkate alınacak olan oranlar 2547 Sayılı Kanunun 58 
maddesine göre ne olmalıdır?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

64

 2547 Sayılı Kanunun 58/d maddesinde ; “Ziraat
ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu
ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan
kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık
öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile
düzenli döner sermaye geliri olan
yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve
hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine
katkısı bulunan öğretim elemanlarına
yapılacak ek ödemeler hakkında da (c)
fıkrası hükümleri uygulanır.” Denilmektedir.



4- Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik 
formasyon kurslarından elde edilen gelirlerden yapılacak olan ek 

ödemede dikkate alınacak olan oranlar 2547 Sayılı Kanunun 58 
maddesine göre ne olmalıdır?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

65

 Aynı maddenin ( e ) bendinde ise: “Yükseköğretim
kurumlarının (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler
haricindeki diğer birimlerinde …..” hükmüne yer verilmiş
olması nedeniyle,

 düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim
kurumlarında elde edilen gelirden yapılacak olan ek
ödemelerde Öğretim Elemanlarına Mesai İçi ve Mesai
Dışı Ek Ödeme Oranları;

 Üniversite Yönetim Kurulu tarafından döner sermaye
kapsamında faaliyette bulunan öğretim elemanlarına
Kanunun 58/d maddesi uyarınca belirlenen tavan ek
ödeme oranlarını geçmemek üzere ek ödeme
oranları belirlenir.



4- Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik 
formasyon kurslarından elde edilen gelirlerden yapılacak olan ek 

ödemede dikkate alınacak olan oranlar 2547 Sayılı Kanunun 58 
maddesine göre ne olmalıdır?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

66

 58/c bendi dışında kalan öğretim
elemanlarından elde edilen gelire katkısı
bulunmayanlara herhangi bir ek ödeme
yapılması da mümkün olmadığı için
Üniversite Yönetim Kurullarında alınacak
kararlarda bu durumun dikkate alınması
zorunludur.

 Azami aşağıdaki tabloda belirlenen oranlarda
ek ödeme yapılacağına ilişkin karar alınabilir.



4- Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik 
formasyon kurslarından elde edilen gelirlerden yapılacak olan ek 

ödemede dikkate alınacak olan oranlar 2547 Sayılı Kanunun 58 
maddesine göre ne olmalıdır?

67

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ)



5- 2547 Sayılı Kanunun 58/d maddesinde belirtilen 
düzenli döner sermaye gelirinden ne 

kastedilmektedir?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

68

 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunun 58 inci maddesi döner
sermaye uygulamasına ilişkin hususları düzenlemektedir. Maddede
“Döner sermaye işletmesinin gelirleri, işletme adına
yapılan mal ve hizmet satışları ile diğer gelirlerden
oluşur.” İfadesine yer verilmiş olup, gelirin elde edilişindeki sıklık
veya aralığa göre, nasıl tanımlanması gerektiği belirtilmemiştir.

 Aynı şekilde Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye
Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 3/g
maddesinde “Döner sermaye geliri: İlgili mevzuatı uyarınca
mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner sermaye
faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri” ifade eder demek
suretiyle sadece geliri tanımlamıştır.

http://www.yok.gov.tr/content/view/1281


5- 2547 Sayılı Kanunun 58/d maddesinde belirtilen 
düzenli döner sermaye gelirinden ne 

kastedilmektedir?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

69

 Bu durumda 2547 Sayılı Kanunun 58/d maddesinde belirtilen
düzenli döner sermaye gelirinden ne kastedilmekte olduğunun
cevabını Kurumlar Vergisi Kanununda aramamız gerekmektedir.
“Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı
faaliyet alanlarında ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden
fazla yapılmasını ifade etmektedir. Aynı hesap döneminde tek
işlem nedeniyle ticari faaliyetin devamlılık unsurunun oluştuğunu kabul
etmek mümkün olmamakla birlikte, faaliyetin organizasyon
gerektirmesi veya amacının ticari olması durumunda devamlılık
unsurunun varlığı kabul edilir.” denilmektedir.

 Sonuç olarak, yıl içinde birden fazla defa tekrarlanan faaliyetler
sonucunda elde edilen döner sermaye gelirlerinde devamlılık olması
nedeniyle düzenli döner sermaye geliri olarak adlandırmamız
gerekecektir.



6- Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik 
formasyon kurslarında fiilen derse girmemekle birlikte eğitim 

programlarının hazırlanması ve kursun düzenli yürütülmesinde görev 
alan öğretim elemanlarına ek ödeme yapılabilir mi?

2547 Sayılı Kanunun 58/c maddesi
dışındaki birimlerde elde edilen gelirden
ek ödeme yapılabilmesi için mutlaka
gelire katkı şartı aranmaktadır.

Ancak burada belirtilen katkının tanımı
ve içeriği 2547 Sayılı kanunun 58 inci
maddesinde yapılmamıştır.

70

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ)



6- Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik 
formasyon kurslarında fiilen derse girmemekle birlikte eğitim 

programlarının hazırlanması ve kursun düzenli yürütülmesinde görev 
alan öğretim elemanlarına ek ödeme yapılabilir mi?

 Yükseköğretim Kurumlarında Döner
Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek
Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak
Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 3/g)
maddesinde ise döner sermaye geliri tanımlanmış
ve

 “İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri
içinde ve mesai saatleri dışında döner
sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen
geliri” ifade eder hükmüne yer verilmiştir.
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6- Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik formasyon 
kurslarında fiilen derse girmemekle birlikte eğitim programlarının hazırlanması 

ve kursun düzenli yürütülmesinde görev alan öğretim elemanlarına ek ödeme 
yapılabilir mi?

 Yönetmeliğin genel ilkeleri düzenleyen 4 üncü
maddesinde ise; “(2) (Değişik:RG-19/9/2012-
28416)

 Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası
kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel
ile diğer birimlerde döner sermaye
gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan
öğretim elemanları dışındaki personele bu
Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme
yapılamaz.
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6-Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik formasyon 
kurslarında fiilen derse girmemekle birlikte eğitim programlarının 
hazırlanması ve kursun düzenli yürütülmesinde görev alan öğretim 

elemanlarına ek ödeme yapılabilir mi?

 (6) Yönetim kurullarınca uygun görülmesi
halinde öğretim elemanlarına gelir
getirici katkılarına göre yapılacak ek
ödemelerde; yapılan hizmetlerde
verimlilik unsurları da dikkate
alınarak gelire doğrudan katkıları ile
birim veya alt birim gelirine veya
karına katkılarına göre ek ödeme
hesaplaması yapılabilir.” İfadesine yer
verilmiştir.
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6- Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik formasyon 
kurslarında fiilen derse girmemekle birlikte eğitim programlarının 
hazırlanması ve kursun düzenli yürütülmesinde görev alan öğretim 

elemanlarına ek ödeme yapılabilir mi?

 Bu durumda yürütülen faaliyetle ilgili
olarak yapılan çalışmalardan hangisinin
elde edilen gelire yapılan katkı olarak
değerlendirileceği sorusu gündeme
gelecektir.

 İlgili birimde sadece derse girmek
suretiyle elde edilen gelire katkı
sağlanacağından bahsetmek bu
durumda hukuken mümkün değildir.
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6- Eğitim Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan pedagojik formasyon 
kurslarında fiilen derse girmemekle birlikte eğitim programlarının 
hazırlanması ve kursun düzenli yürütülmesinde görev alan öğretim 

elemanlarına ek ödeme yapılabilir mi?

 Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler
çerçevesinde; döner sermaye kapsamında
yürütülen pedagojik formasyon faaliyetinde
ders vermek üzere görev alan ve diğer ders
dışı faaliyetleri yürüten öğretim elemanlarına
yapılan hizmetlerde verimlilik
unsurları da dikkate alınarak ne oranda
ek ödeme yapılması gerektiğine Üniversite
Yönetim Kurulu karar verecektir
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7- Pedagojik Formasyon Kurslarına Kayıt Yaptırıp 
Başka Bir Üniversiteye Yatay Geçiş Yapan 

Kursiyerlerin Durumu Ne Olacaktır?

 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin
Usul Ve Esaslar

 Mad.10/12 Pedagojik formasyon eğitimi sertifika
programlarına kayıtlı lisans öğrencileri, yatay geçiş
yoluyla başka bir yükseköğretim kurumuna
kaydoldukları takdirde, varsa ilgili yüksek öğretim
kurumunun yürütmekte olduğu pedagojik
formasyon eğitimi sertifika programına da yatay
geçiş yapmış sayılırlar.

 Bu öğrenciler için, lisans programları arasındaki yatay
geçiş hükümleri uygulanır. Öğrenci değişim programları
için de bu hüküm geçerlidir.
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7- Pedagojik Formasyon Kurslarına Kayıt Yaptırıp 
Başka Bir Üniversiteye Yatay Geçiş Yapan 

Kursiyerlerin Durumu Ne Olacaktır?

 Öğrenimine devam eden öğrencilerin
pedagojik formasyon için kaydını yaptırıp ilk
taksidi ödedikten sonra yatay geçiş ile başka
bir üniversiteye geçmeleri halinde söz konusu
geçiş yaptığı üniversite de kontenjan dikkate
alınmadan (pedagojik formasyon eğitimi
hakkını kazandığı için) kurs programına
devam etmesi gerekmektedir.
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8- Döner sermaye işletmesinde yürütülen kurs ve pedagojik formasyon 
eğitimlerinde yapılan sınavlarda gözetmen olarak görev alan öğretim 

elemanlarına sınav ücreti adı altında bir ödeme yapılabilir mi?

 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi kapsamında yürütülen
faaliyetler kapsamında elde edilen gelirlerden yapılacak olan
ödemeleri bu konuda iki farklı şekilde yapmak
mümkündür.

 1.Kurs ve Pedagojik formasyon eğitimlerinde yapılan
sınavlarda gözetmen olarak görev alan öğretim elemanlarının
da elde edilen gelire katkıları olacağı için, bu kapsamda
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar
doğrultusunda;

 Yürütülen her bir saatlik sınav gözetim görevi için mesai
dahilinde (B1) puanı, mesai dışında (B2) puanı belirlenmek,

 Bu puanların karşılığının kaç (TL) olduğunu da karara
bağlanmak,

 suretiyle bu kişilere döner sermaye ek ödemesi yapılabilir.
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8- Döner sermaye işletmesinde yürütülen kurs ve pedagojik formasyon 
eğitimlerinde yapılan sınavlarda gözetmen olarak görev alan öğretim 

elemanlarına sınav ücreti adı altında bir ödeme yapılabilir mi?

 2. Kurs ve Pedagojik formasyon eğitimlerinde yapılan
sınavlarda gözetmen olarak görev alan öğretim elemanlarına
ikinci alternatif olarak, elde edilen gelirden ayrılan %30
birim payı içinden karşılanmak üzere Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından belirlenecek tutarlar üzerinden bir sınav
ücreti ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.

 Sonuç olarak; birinci alternatifte döner sermaye ek
ödemesi olarak ikinci alternatifte ise gelirin elde edilmesi
sırasında yapılan bir gider söz konusu olacağı için bu
amaçla ayrılan %30 pay içinden karşılanmak koşulu ile sınav
ücreti ödemesi yapılabilir.
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9- Pedagojik Formasyon Kurslarında KDV Tahsil 
Edilecek Mi?

 Üniversiteler tarafından düzenlenen
Kurs faaliyetleri Katma Değer Vergisi
Kanununda yer alan “Kültür ve Eğitim
Amacı Taşıyan İstisnalar” kapsamına
girmemektedir.
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9- Pedagojik Formasyon Kurslarında KDV Tahsil 
Edilecek Mi?

 KDV Kanununun 1/3-g maddesine göre,
genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine,
belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri
birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her
türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut
bunlar tarafından kurulan veya işletilen
müesseseler ile

 döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait
veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve
meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri KDV'ye
tabidir.
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9- Pedagojik Formasyon Kurslarında KDV Tahsil 
Edilecek Mi?

 Buna göre, dernekler, vakıflar, belediyeler,
meslek kuruluşları ve üniversitelerce
düzenlenen kurs organizasyonlarının bir
iktisadi işletme oluşturacak şekilde
gerçekleşmesi halinde bu faaliyetler KDV'ye
tabi olacaktır.

 Diğer taraftan, kurs faaliyetleri Kanunun
17/1. maddesinde yer alan "Kültür ve
Eğitim Amacı Taşıyan
İstisnalar" kapsamına girmemektedir.
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10- Pedagojik Formasyon Kurslarında KDV Oranı 
Nasıl Belirlenecektir?

 KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre ticari faaliyet
kapsamındaki teslim ve hizmetler KDV ye tabidir.

 Öte yandan, KDV oranları KDV Kanununun 28 inci
maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak
yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki (I) sayılı
listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede
yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer
mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

83

SUAT AKSU (İÇ DENETÇİ)



10- Pedagojik Formasyon Kurslarında KDV Oranı 
Nasıl Belirlenecektir?

 Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin (B) ‘‘Diğer
Mal ve Hizmetler'' başlıklı bölümünün; 15 inci
sırasında, "Üniversite ve yüksekokullar ile ... verilen
eğitim ve öğretim hizmetleri ... " % 8 oranında KDV ye
tabi bulunmaktadır.

 Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, Üniversiteniz
Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından verilen eğitim
kurslarının 2007/13033 sayılı Kararname eki (II)
sayılı listenin (B) bölümünün 15 inci sırası kapsamında
değerlendirilerek % 8 oranında KDV ye tabi
tutulması gerekmektedir.
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11- Öğrenciler Ve Vatandaşlar İçin Kurs Ve Eğitim 
Programları Düzenleme, Faaliyetleri Nedeniyle 

Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti olacak mı?

 Üniversite Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde bedel
karşılığında gerçekleştirilen öğrenciler ve vatandaşlar
için kurs ve eğitim programları düzenleme,
faaliyetleri nedeniyle Üniversiteniz bünyesinde
oluşacak iktisadi kamu kuruluşu nezdinde
kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi
gerekmektedir.
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IV. BÖLÜM

Suat AKSU  (İç Denetçi)

86

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ



Suat AKSU  (İç Denetçi)

87

 Sürekli Eğitim Merkezlerinde verilmekte
olan kurslarda öğretim elemanı, öğretmen
veya memur olmamakla beraber alanında
uzman olması nedeniyle ders vermek üzere
görevlendirilenlere,

 yürütülen kurs faaliyetlerinden elde
edilecek gelirler oranında döner
sermayeden ek ödeme yapılması mümkün
olabilir mi?

SORU?



Sürekli Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan kurslarda öğretim elemanı, öğretmen veya 
memur olmamakla beraber alanında uzman olması nedeniyle ders vermek üzere 

görevlendirilenlere,  yürütülen kurs faaliyetlerinden elde edilecek gelirler oranında döner 
sermayeden ek ödeme yapılması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

88

 Üniversite bünyesinde faaliyet göstermekte olan
sürekli eğitim merkezlerinde kuruluş amaçlarına
uygun olarak kurs faaliyetleri yürütülmektedir.
Ancak yürütülen bu kurs faaliyetleri ile ilgili olarak
üniversitenin eğitmen kadrosu her zaman yeterli
olamayabilir.

 İşte bu durumlarda memur yada öğretmen
olmamakla beraber alanında uzman olan
kişilerden üniversite yararlanabilir.



Sürekli Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan kurslarda öğretim elemanı, öğretmen veya 
memur olmamakla beraber alanında uzman olması nedeniyle ders vermek üzere 

görevlendirilenlere,  yürütülen kurs faaliyetlerinden elde edilecek gelirler oranında döner 
sermayeden ek ödeme yapılması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

89

 Böyle bir durumda söz konusu dersi veren
kişiye yapılacak olan ödemenin niteliğinin
ne olacağı ön plana çıkmaktadır.

 Bu durumda olanlara 2547 sayılı Kanunun
58 inci maddesine göre döner sermaye
bütçesinden ek ödeme adı altında bir
ödeme yapılması mümkün değildir.



Sürekli Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan kurslarda öğretim elemanı, öğretmen veya 
memur olmamakla beraber alanında uzman olması nedeniyle ders vermek üzere 

görevlendirilenlere,  yürütülen kurs faaliyetlerinden elde edilecek gelirler oranında döner 
sermayeden ek ödeme yapılması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

90

 Bu şekilde ders görevi verilenlere döner sermaye
bütçesinden ek ödeme yapılamayacağına göre hizmet
karşılığında nasıl bir ödeme yapılacaktır. Bunun için de 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa bakmamız
gerekmektedir.

 Ders görevi (DMK 89. Mad.) Her derecedeki eğitim ve
öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri
Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan
kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya
öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim
üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan
atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.



Sürekli Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan kurslarda öğretim elemanı, öğretmen veya 
memur olmamakla beraber alanında uzman olması nedeniyle ders vermek üzere 

görevlendirilenlere,  yürütülen kurs faaliyetlerinden elde edilecek gelirler oranında döner 
sermayeden ek ödeme yapılması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

91

 Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi
alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın
teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.

 Ders ve konferans ücretleri (DMK 176. Mad.) Bu
Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi
verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140,
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz
tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den
sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge
rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile
çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.



Sürekli Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan kurslarda öğretim elemanı, öğretmen veya 
memur olmamakla beraber alanında uzman olması nedeniyle ders vermek üzere 

görevlendirilenlere,  yürütülen kurs faaliyetlerinden elde edilecek gelirler oranında döner 
sermayeden ek ödeme yapılması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

92

 Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin
eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli
öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik
olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve
cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25
fazlasıyla ödenir.

 Bu madde kapsamında ücretle ders vermek
üzere yükseköğretim kurumlarından
görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914
sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders
ücreti ödenir.



Sürekli Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan kurslarda öğretim elemanı, öğretmen veya 
memur olmamakla beraber alanında uzman olması nedeniyle ders vermek üzere 

görevlendirilenlere,  yürütülen kurs faaliyetlerinden elde edilecek gelirler oranında döner 
sermayeden ek ödeme yapılması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

93

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 89 uncu maddesine dayanılarak
çıkartılan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim
Kurumlarında Her Derecedeki Kurs, Seminer ve Benzeri
Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders
Saatlerinin Sayısı ve Ders Görevi Alacakların Niteliklerine
İlişkin Esaslar” hakkında BKK 03.09.2005 Tarih ve 25925 Sayılı
RG. de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yükseköğretim
kurumları bünyesinde düzenlenen kurs, seminer ve benzeri
hizmetiçi eğitim etkinliklerinde ders vermekle
görevlendirilenlerin ücretle okutacakları haftalık ders
saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve
diğer hususları buna göre belirlenecektir.



Sürekli Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan kurslarda öğretim elemanı, öğretmen veya 
memur olmamakla beraber alanında uzman olması nedeniyle ders vermek üzere 

görevlendirilenlere,  yürütülen kurs faaliyetlerinden elde edilecek gelirler oranında döner 
sermayeden ek ödeme yapılması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

94

 Esas ve usullerin Ücretle okutulabilecek ders saatleri sayısı başlıklı 6/e
maddesine göre, Üzerinde resmi görevi bulunmayanlara;
haftada 25 saati aşmayacak şekilde ek ders görevi verilebilir.

 Ücretli ders görevi verileceklerin tespitinde ise, Esas ve Usullerin 8 inci
maddesi gereğince “Aranan nitelikleri taşıyanlardan
kendilerine ücretli ders görevi verilecekler, ilgili kurumun
en üst amirinden alınacak makam onayı ile görevlendirilir.
Alınacak onayda ders görevi verileceklerin adları ve
unvanları, girecekleri ders ve saat sayıları ile ilgili
mevzuatı çerçevesinde belirlenen ödenecek ek ders ücreti
miktarı belirtilir.” Hükmüne uygun olarak Rektör tarafından
verilecek onaya istinaden işlem yapılacaktır.



Sürekli Eğitim Merkezlerinde verilmekte olan kurslarda yeterli sayıda 
veya nitelikte öğretim elemanı, olmaması durumunda eğiticilik 

faaliyetleri için hizmet satın alınması mümkün olabilir mi?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

95

 Üniversite bünyesinde faaliyet göstermekte olan sürekli eğitim
merkezlerinde yürütülen kurs faaliyetleri ile ilgili olarak, kurumun
kendi iç imkanları yeterli olmaması durumunda 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu kapsamında hizmet satın almak suretiyle bu faaliyet
yürütülebilir.

 Bu durumda döner sermaye işletmesi tarafından 4734 Sayılı KİK göre
piyasa fiyat araştırması yapılmak suretiyle harcama yetkilisinden onay
alınarak işlemlerin başlatılması gerekmektedir.

 Ödeme işleminin, yürütülen bu faaliyet sonucunda elde edilecek olan
gelirlerden ayrılan (en az % 30) payların içinden yapılması ve ödeme
aşamasında Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre
gider türü itibariyle belirlenmiş olan belgelerin “Ödeme Emri
Belgesine” eklenmesi gerekmektedir.



V. BÖLÜM

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 TIP FAK.- DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.-
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZLERİ



Döner Sermaye Katkı Payları (Ek ödeme) Mad.58
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6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Mad.12)
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• Elde edilen gelir Döner sermaye işletmesinin ayrı
bir hesabında toplanır.

• Hazine payı – Bölüm birim payı – BAP payı
kesilmez.

• Elde edilen gelirin yüzde 50’sinden az ve yüzde
60’ından fazla olmamak üzere üniversite yönetim
kurulunca tespit edilecek oranı, mesai saatleri
dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine,ek
ödeme matrahının yüzde 800’ünü geçmemek üzere
ödenir.

• Kalan tutarlar (b) fıkrasında belirtilen işler ile (c)
fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca fiilen mesai
dışında çalışan diğer personele yapılacak ek
ödemede kullanılır.

(5510/73) 
öğretim 
üyeleri 

tarafından 
mesai saatleri 
dışında bizzat 
verilen sağlık 

hizmetleri
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(5510/73) öğretim üyeleri 
tarafından mesai saatleri dışında

bizzat verilen sağlık hizmetleri

Elde edilen gelir Döner sermaye 
işletmesinin ayrı bir hesabında 

toplanır. Hazine payı – Bölüm birim 
payı – BAP payı kesilmez.

Elde edilen gelirin yüzde 50’sinden az ve 
yüzde 60’ından fazla olmamak üzere 
üniversite yönetim kurulunca tespit 

edilecek oranı, mesai saatleri dışında 
sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine,ek 

ödeme matrahının yüzde 800’ünü 
geçmemek üzere ödenir. 

Kalan 
tutarlar

1-yükseköğretim
kurumunun
ihtiyacı

2-Yönetici payları

fiilen mesai 
dışında çalışan 

diğer 
personele 

yapılacak ek 
ödemede 
kullanılır. 
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İşlem Türü Alınabilecek En 
Yüksek Oran

(Alınan Tutar)

Mesai İçi % 800 …..

Mesai Dışı % 400 …..

5510/73 Maddesi
Kapsamında Yapılan
İşlemler

% 800 …..

Mesai saatleri dışında
ilave ücret alınmayacak
sağlık hizmetlerini veren
öğretim üyeleri

% 800 …..

Genel Toplam % 1 600
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İşlem Türü Alınabilecek En 
Yüksek Oran

Örnek (Alınan 
Tutar)

Mesai Dışı % 400 ……

5510/73 Maddesi
Kapsamında
Yapılan İşlemler
(Mesai Dışı)

% 800 ……

Yönetici Payı

Rektör           % 600
Rektör Yrd.  % 300
Dekan % 500
Başhekim      % 500
Yardımcılar  % 300

……

Genel Toplam % 1 600
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• Bir yılı geçmeyen kurumsal sözleşme
yapılmak suretiyle ve geliri üniversite
döner sermayesi hesabına kaydedilmek
şartıyla,özel sağlık kuruluşlarına veya
vakıf üniversitesi hastanelerinde
ilgilinin muvafakati ile çalıştırılabilir.

• elde edilen gelirler döner sermaye
işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır.

• Bölüm birim payı – BAP payı kesilmez
• gelirlerin yüzde 50 si, herhangi bir

limite bağlı olmaksızın hizmeti sunan
öğretim üyesine ödenir.

• kalan tutar (b) fıkrasında belirtilen işler
için kullanılır.

Özel Sağlık 
Kuruluşları 
veya Vakıf 

Üniversitesi 
Hastanelerinde 

Profesör ve 
Doçent 

Kadrosunda 
Olanların 

Çalıştırılması
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Bir yılı geçmeyen kurumsal sözleşme yapılmak 
suretiyle özel sağlık kuruluşlarında veya vakıf 
üniversitesi hastanelerinde çalışılması sonucu 

elde edilen Gelirler

* Elde edilen gelir Döner sermaye işletmesinin
ayrı bir hesabında toplanır.

* %1 Hazine payı Kesilir

* Bölüm birim payı – BAP payı kesilmez.

Gelirlerin yüzde 50 si, herhangi bir
limite bağlı olmaksızın hizmeti sunan
öğretim üyesine ödenir.

Kalan 
tutarlar

1-Yükseköğretim
kurumunun ihtiyacı

2- Yönetici payları
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 MADDE 14 – 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.

 “GEÇİCİ MADDE 64 – Bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest
meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel
kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu
maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde
bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içinde
sona erdirmeyen öğretim üyelerinin
üniversiteyle ilişikleri kesilir.



Geçici 64 Madde İle İlgili Anayasa 
Mahkemesi Kararı 
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 11.04.2014 Tarih ve 28969 Sayılı RG.

 Anayasa Mahkemesi Karar Tarihi: 09.04.2014

 6514 Sayılı Kanunun 14 üncü Maddesi ile 2547
Sayılı Kanuna eklenen geçici 64 üncü
maddenin YÜRÜRLÜĞÜNÜN durdurulmasına
Karar verilmiştir.



6569 Sayılı “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması İle Bazı
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 “Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman
olan öğretim üyelerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek
faaliyetinde bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında
çalışmakta olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar
üniversite ödeneği ve ek ödeme ödenmez. Bunlardan
belirtilen faaliyetlerini sona erdirmek isteyenler, 31/12/2014
tarihine kadar bu konudaki iradelerini görevli oldukları
kurum yönetimlerine bildirirler ve bunların en geç 31/5/2015
tarihine kadar bu faaliyetleri sona ermiş sayılır ve çalışma
uygunluk belgesi veya izni iptal edilir. Bu süre içinde mali
hakları ve ek ödemeleri tam olarak ödenmeye devam
olunur.
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 Mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde
bulunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta
olanlardan bu faaliyetlerini sona erdirmek isteyenler,
31/12/2014 tarihine kadar bu konudaki iradelerini görevli
oldukları kurum yönetimlerine bildirirler ise bunlara mali
hakları ve Döner sermayeden yapılan ek ödemeleri
tam olarak ödenmeye devam olunur.

 Ayrıca bu durumda olan öğretim üyeleri 31/5/2015
tarihine kadar bu faaliyetlerini sona erdirmek zorunda
olup, bu tarihe kadar da kendilerine döner sermayeden ek
ödeme yapılmaya devam olunur.
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 31/12/2014 tarihine kadar bu faaliyetlerini sona
erdireceklerine ilişkin olarak kuruma dilekçe verilmemesi
durumunda ise verilen sürenin sonundan itibaren bu
faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üniversite ödeneği ve
ek ödeme ödenmez.

 Dolayısıyla bu durumda bulunan öğretim üyelerinin
31/12/2014 tarihine kadar süreleri olup bu tarihe kadar
döner sermaye ek ödemesinden yararlanmaları
gerekmektedir. Bu tarihten sonra döner sermaye ek
ödemesinden yararlanması mümkün değildir.



Görevlendirilen personele yapılacak ek 
ödeme (Yön.Mad.7)

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 Yükseköğretim kurumlarının tıp ve diş
hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve
araştırma merkezlerinde ihtiyaç duyulması
halinde ilgilinin isteği ve kurumlarının
muvafakatiyle diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında görevli sağlık personeli
haftanın belirli gün veya saatlerinde
veyahut belirli vakalar ve işler için
görevlendirilebilir.



Görevlendirilen personele yapılacak ek 
ödeme

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere,
kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye
işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, katkı
sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği
sağlık kuruluşundaki döner sermaye
işletmesinden, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar
çerçevesinde ve toplamda tavan oranlarını
geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme
yapılır.

 Bu kapsamda yapılacak ek ödeme emsali
personelin yapmış olduğu hizmet esas alınarak
ilgili birim tarafından belirlenir.



Görevlendirilen personele yapılacak ek 
ödeme

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında
bulunan öğretim elemanlarından, Kanunun 39 uncu
maddesinin birinci fıkrası uyarınca;

 kongre,

 konferans,

 seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla,

 bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara,

 araştırma ve inceleme gezilerine,

 araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde,

bir takvim yılı içinde toplam üç aya kadar
görevlendirilenlere,



Görevlendirilen personele yapılacak ek 
ödeme

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 birim veya alt birim ortalaması esas alınarak aktif
çalışılan gün katsayısı tam dikkate alınmak
suretiyle ek ödeme yapılır.

 Ancak, 39 uncu maddede belirtilen
görevlendirmelerden kongre, konferans ve
seminerlere, bildirisiz katılımlarda (davetli
konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç) bu süre
takvim yılı içinde toplam 10 iş gününü geçemez.



Görevlendirilen personele yapılacak ek 
ödeme

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında
çalışan ve 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu
Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin
dördüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca haftada bir gün
izinli sayılan yönetim kurulu üyelerinin izinli sayıldığı bu
günler fiilen çalışılmış sayılır.

 Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki
657 sayılı Kanuna tâbi personelin hizmet içi eğitim
kursları, kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi
etkinliklerde eğitici veya katılımcı olarak
görevlendirilmesi durumunda, bir yılda toplam 10 günü
geçmemek kaydıyla bu süre içerisinde aktif çalışmış
kabul edilirler.
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 Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası
kapsamındaki öğretim elemanlarının,
yükseköğretim kurumları ile ilgili
konularda yapılacak çalışmalara katılmak
üzere Yükseköğretim Kurulu ve
Üniversitelerarası Kurul tarafından
görevlendirilmesi durumunda, ayda
toplam 4 günü geçmemek kaydıyla bu süre
içerisinde aktif çalışmış kabul edilirler.



663 SAYILI SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

(Mad.58)

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine
göre Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı sağlık kurum
ve kuruluşlarında görevlendirilenler, aynı maddede
belirtilen ilave ödemelerden yararlanmamak
kaydıyla,

 Bakanlık merkez veya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında
görev yaptıkları unvan için belirlenen ek ödemeden
faydalandırılır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç
duyulması halinde, ilgilinin isteği ve kurumlarının
muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli
sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut
belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilirler.
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Uzmanlık Eğitimi Gören yabancı Uyruklular Nöbet Ücretinden 
yararlanacak mı?

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapabilmek için öncelikle
yasal düzenlemelere bakmamız gerekmektedir.

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 50/e. Tıpta uzmanlık
öğrenimi yapanlara verilecek aylık veya ödeneklerin tespitinde,
aynı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki
personelin aylık ve ödenekleri gözönünde tutulur.

 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' nin 19
uncu maddesi kapsamında Üniversitelerin Tıp ve Diş Hekimliği
Fakültelerinde yabancı uyruklular kadrosuz ve aylıksız olarak
uzmanlık eğitim görmekte olup, bu kişiler aynı Yönetmeliğin 26
ıncı maddesindeki "sağlık hizmeti sunumunda görev alır" hükmü
gereğince Nöbet ve döner sermayeye gelirine katkıda
bulunmaktadırlar.
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 6552 sayılı kanun 69 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

 "Ek Madde 33 – Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler,
ağız ve diş sağlığı merkezleri, (Ek cümle:10/9/2014 -
6552/69 md.) aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı
merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma
süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu
nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade
edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle
karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi
kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen
gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu
hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir.
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 (Ek cümle:2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu ücret
yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık
hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için
yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak ayda
(Ek cümle:10/9/2014 - 6552/69 md.) aile
sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60
saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130
saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret
damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye
tabi tutulmaz.



Uzmanlık Eğitimi Gören yabancı Uyruklular Nöbet Ücretinden 
yararlanacak mı?

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan
ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50
nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar (Ek
cümle:10/9/2014 - 6552/69 md.) ile yataklı tedavi
kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı
Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası
kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

 İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin
kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele,
izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti
süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti
için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu
şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati
geçemez.



Uzmanlık Eğitimi Gören yabancı Uyruklular Nöbet Ücretinden 
yararlanacak mı?
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 Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi
bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır.

 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin
dördüncü fıkrasında “(Ek fıkra:2/1/2014-6514/25
md.) Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu
kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta
olanlara, ilgili kurumun döner sermayesinden, döner
sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden,
vakıf üniversitelerinde ise kendi bütçelerinden (13.000)
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden
damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaz.”
Hükmünü yer almaktadır.
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 Yukarıda yer alan düzenlemeler
gereğince tıpta uzmanlık
öğrencilerine yabancı uyruklular
dahil izin suretiyle karşılanamayan
her bir nöbet saati için (nöbet süresi
kesintisiz 6 saatten az olmamak
üzere) nöbet ücreti döner sermaye
tarafından ödenecektir.



İcap Nöbeti Nedir ve Kimler Tarafından Tutulur?

Suat AKSU  (İç Denetçi)

122

 İcap Nöbeti Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliğinin Nöbet Türleri başlıklı 42 inci maddesinin (A)
bendinde belirtilmiştir Mezkur yönetmeliğin 42 inci
maddesinin (A) bendi "İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman
adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden
fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini
tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev
nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her
türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam
vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri
bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur"
demektedir.



İcap Nöbeti Nedir ve Kimler Tarafından Tutulur?

Suat AKSU  (İç Denetçi)
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 Bu maddede görülen durum icap yani ev nöbetlerinin sadece
hekimler tarafından tutulacağı olması gerekirken normlar
hiyerarşisinde kanunlar yönetmeliklerden üstte olduğundan
Devlet Memurları Kanununun Ek 33 üncü maddesi mezkur
yönetmeliğin önüne geçmektedir. Nitekim DMK nın Ek 33 ünde
ise, “........İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca
izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile
sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir
icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12
saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için
belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet ücreti
ödenir.
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 Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap
nöbeti süresi aylık 120 saati geçemez.
Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler,
döner sermayesi bulunan kurumlarda döner
sermaye bütçesinden karşılanır" denmek
suretiyle Yataklı Tedavi Kurumlarında görevli
tüm personelin icap nöbeti tutabileceği
hüküm altına alınmıştır.
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 Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapabilmek için
öncelikle yasal düzenlemelere bakmamız
gerekmektedir.

 Sağlık Bakanlığında uzmanlık eğitim yapanlara 209
sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile
Esenlendirme (Rehebilitasyon) Tesislerine Verilecek
Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3/ı maddesi
gereğince 500 TL ye kadar döner sermaye
gelirlerinden ödenmektedir. (Mülga: 2/1/2014-
6514/37 md.)
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 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat Ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (Mad.25) 1219 sayılı
Kanunun ek 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

 Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu
kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara,
ilgili kurumun döner sermayesinden, döner
sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum
bütçesinden,
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 vakıf üniversitelerinde ise kendi bütçelerinden (13.000)
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden damga
vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaz.

 2014 yılı ödeme tutarı

 13.000 x 0,076998 = 1.000,97 TL

 Bu kapsamda Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu
kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara döner
sermayeden ödeme (13 000) gösterge rakamının memur
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak olan tutar
üzerinden ödeme yapılacaktır.



VI. BÖLÜM
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DİĞER KONULAR



Gelirin elde edildiği yıl dağıtılmayan veya tahakkuka 
bağlanmayan tutarlar takip eden yıl gelire katkısı olan öğretim 

elemanlarına ödenebilir mi?
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 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.
Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin
Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmeliğin Gelir ve Giderler ile Bunların
Muhasebeleştirilmesi başlıklı 6 ıncı maddesi
gereğince;

 (Ek:19.09.1999–23821/2 md.) Bir mali yılda,
önceki yıldan devredilen gelir fazlasından
katkıda bulunanlara ödemede bulunulmaz.

 Bununla maddede belirtilen diğer ihtiyaçlar
karşılanır.



Döner sermaye işletmesince personele yapılacak olan ek ödeme 
de elde edilen gelir belirlenirken tahakkuk eden tutar mı, yoksa 

tahsil edilen tutar mı dikkate alınacaktır?
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 Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapabilmek için öncelikle yasal
düzenlemelere bakmamız gerekmektedir.

 2547 Sayılı Kanun 58/b Maddesi;

 Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın, tıp ve diş hekimliği
fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile açık öğretim
hizmeti veren yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 35'i, ziraat ve
veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu, sürekli eğitim merkezleri
ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim kurumları
için asgari yüzde 30’u, diğer yükseköğretim kurumları için ise asgari
yüzde 15'i, ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet
alımları, her türlü bakım, onarım,
kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik in
şaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılır. Bu
oranları yüzde 75'ine kadar artırmaya üniversite yönetim kurulu
yetkilidir.
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 2547 Sayılı Kanun 58/c Maddesi;

 c) Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma
merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri
bakiyesinden, bu yerlerde;

 1) Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine
aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve
her türlü tazminat (28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3
üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ödenen tazminat dahil, makam,
temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamından
oluşan ek ödeme matrahının yüzde 800'ünü, araştırma görevlilerine ise
yüzde 500'ünü; bu yerlerde görevli olmakla birlikte gelire katkısı olmayan
öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine yüzde 600'ünü, araştırma
görevlilerine ise yüzde 300'ünü,
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 2547 Sayılı Kanun 58/d Maddesi;

 Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık
yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar
bulunan kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık
öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile
düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim
kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde
edilen döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan
(Değişik: 02/11/2011-666 KHK/5-f md.) öğretim
elemanlarına yapılacak ek ödemeler
hakkında da (c) fıkrası hükümleri uygulanır.
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 2547 Sayılı Kanun 58/e Maddesi;

 Yükseköğretim kurumlarının (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler
haricindeki diğer birimlerinde döner sermaye işletmesi hesabına
yapılan iş veya hizmetler karşılığında tahsil edilen gelirlerden
kanuni kesintiler ile varsa yapılan iş veya hizmetle
bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar,
hizmet karşılığı olarak gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir
ay içinde, veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde
hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek
hizmeti veren öğretim elemanlarına, (Değişik: 02/11/2011-666
KHK/5-f md.) ödenir.

 Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye
Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında
Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
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 Tanımlar Madde 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 r) Ödeme dönemi: Yıl içerisinde döner sermaye ek
ödemesinin yapılacağı aylık dönemler ile Kanunun 58 inci
maddesinin (e) fıkrası kapsamına giren birimler açısından,
hizmetin gerçekleşmesi ve gelirin tahsilatına göre bu
Yönetmelik esasları dikkate alınarak yönetim kurulunca
belirlenen ödeme dönemini,

 yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde öğretim
elemanlarına ve diğer personele yapılacak olan ek ödemenin
belirlenmesinde tahakkuk eden gelir değil tahsil edilen
gelir dikkate alınmak suretiyle işlem yapılması
gerekmektedir.



Döner sermaye işletmesince personele yapılacak olan ek 
ödemenin  maaşlar ile birlikte ödenmesi zorunlu mudur?
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 Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapabilmek için
öncelikle yasal düzenlemelere bakmamız gerekmektedir.

 Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

 Karar Tarihi: 29/05/2012

 Karar No: 2012/1

 1/6/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci
maddesinin (h) fıkrası üçüncü paragrafı ile 14/4/1982
tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca yapılacak ek ödemeler herhangi bir katkıya
bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak
suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.
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 Bu şekilde yapılan ek ödeme tutarı anılan
maddeler uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik
kapsamındaki aynı aya ilişkin yapılacak ek ödeme
tutarından mahsup edilir.

 Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına
Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 Ve
2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme
(14/08/2013 Tarih Ve 28735 Sayılı RG.) Ek
Ödemenin Aylıklar İle Birlikte Ödenmesi
(Mad. 5)
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 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci
maddesinin (h) fıkrası üçüncü paragrafı (02/01/2014-
6514/12 md ile yapılan getirilen ek fıkralar
nedeniyle yeni hali (i) fıkrası olmuştur.) ile
14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ek
ödemeler herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın
aylıklara ilişkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay
aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu şekilde yapılan ek
ödeme tutarı anılan maddeler uyarınca yürürlüğe
konulan yönetmelik kapsamındaki aynı aya ilişkin
yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.
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 58 inci maddesinin (i) fıkrası üçüncü paragrafı
“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.”

 Yukarıda yer alan düzenlemeler
çerçevesinde ( c ) ve (f) bendi kapsamında
yer alan personele her ay aylıkları ile
birlikte ödeme yapılacaktır.



6514 Sayılı tam gün yasası ile üniversite de görev yapan öğretim 
elemanları mesleklerini serbest olarak icra etme konusunda 

hangi haklara sahip olacaklardır?
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Bünyesinde Tıp, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi bulunan döner sermaye işletmelerinde İşletme müdürü, döner 

sermaye saymanı ve bu birimlerde görev yapan personel döner sermaye ek 
ödemesinden yararlanabilir mi?
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 375 sayılı KHK ye 666 sayılı KHK ile eklenen “Ek Madde 12/2-g
maddesinde yer alan 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58
inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan
“(döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye
saymanlık personeli dahil)” 31.12.2012 tarihinden itibaren
Döner sermaye ek ödemesinden yararlanamazlar ibaresi Anayasa
Mahkemesinin 10 Ekim 2013 tarih ve 28791 sayılı RG de yayımlanan

 Esas Sayısı : 2011/139
 Karar Sayısı : 2012/205
 Karar Günü : 27.12.2012
 Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kararın Resmî Gazete’de

Yayımlanmasından Başlayarak Dokuz Ay Sonra Yürürlüğe Girmesine,
Oybirliğiyle karar verilmiştir.

 10 Temmuz 2014 tarihine kadar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Ve Döner Sermaye Saymanlık Personeline Döner Sermayeden Ek
Ödeme yapılmayacaktır.
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 Ancak bu tarihten sonra 2547 Sayılı Kanunun 58/c bendi
kapsamında döner sermaye işletme müdürlüğünde görevli
işletme müdürü ve personeli döner sermaye ek
ödemesinden yararlanabilecektir.

 375 Sayılı KHK nin Ek 9 uncu maddesinde yer alan “…….Bu
fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye
saymanlık hizmetlerini yürüten personele
sözkonusu mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden
herhangi bir ödeme yapılmaz.” Hükmünde herhangi bir
değişiklik yapılmadığı için bunlar söz konusu ek ödemeden
yararlanamazlar.



Döner sermaye işletmesinde görev yapan 657 Sayılı Kanuna tabi
personeller ile bağlı oldukları birimlerde döner sermaye kapsamında
yürütülen faaliyetlere mesai saatleri dışında yardımcı olan 657 Sayılı
Kanuna tabi personele fazla mesai ücreti ödemesi yapılabilir mi?
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 Döner sermaye işletmesi bünyesinde faaliyet
gösteren birimlerde görev yapan 657 Sayılı Kanuna
tabi personelden 2547/58-c maddesi
kapsamında görev yapanlar mesai saatleri
dışındaki çalışmalarından dolayı döner sermayeye
esas matrahlarının %20 sini geçmeyecek
şekilde ek ödemeden yararlanacaktır. Diğer
birimlerde görevli personele ise herhangi bir ek
ödeme yapılması mümkün değildir.
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 Bu durumda, 2547/58-(c), (d) ve (e) maddesi
kapsamında bulunan 657 Sayılı Kanuna tabi
personele fazla çalışma karşılığı ücret
ödenememesi durumunda ise; söz konusu kamu
görevlilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
178’inci maddesi ile 2009/12 sayılı Başbakanlık
Genelgesinin 6’ncı maddesi olmak üzere tabi oldukları
mevzuat hükümleri çerçevesinde; yaptırılacak fazla
çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile
izin verilecektir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok
on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde
kullandırılabilecektir.



Döner sermaye kapsamında yürütülen faaliyetler için 
yapılan giderlerin oranları ayrılması gereken “Bölüm 

birim payından” fazla ise  ne yapılması gerekir? 
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 2547 Sayılı Kanunun 58 inci Maddesi (b)
bendinde; “Döner sermaye gelirlerinden tahsil
edilen kısmın, tıp ve diş hekimliği fakülteleri
sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile açık
öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları
için asgari yüzde 35'i, ziraat ve veteriner
fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu, sürekli
eğitim merkezleri ile bünyesinde atölye veya
laboratuar bulunan yükseköğretim kurumları için
asgari yüzde 30’u,
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 diğer yükseköğretim kurumları için ise asgari
yüzde 15'i, ilgili yükseköğretim kurumunun
ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü
bakım, onarım,

 kiralama, devam etmekte olan projelerin tama
mlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer
ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılır. Bu
oranları yüzde 75'ine kadar artırmaya üniversite
yönetim kurulu yetkilidir.” Hükmüne yer verilmiş
bulunmaktadır.
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 Ancak, birim tarafından yürütülen faaliyet kapsamında
yapılması gereken gider ayrılması gereken en az tutardan
ve artırılmış orandan daha fazla olabilir. Bu durumda
yapılması gereken işlem öncelikle söz konusu faaliyetin
devamı için gereken gider payı ne olması gerekiyor ise
Hazine payı ve BAP payı ayrıldıktan sonra bu oranın
belirlenmesidir.

 Örneğin: birim tarafından yürütülen zirai faaliyet
sonucunda elde edilen gelir 10.000TL dir.

 Bu gelirin elde edilmesi için yapılan mal ve hizmet
alımına ilişkin giderler toplamı 7.000 TL dir.

 Buna göre ayrılacak yasal zorunlu giderler aşağıdaki
şekilde karara bağlanacaktır.
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Teşekkür ederim

(suataksu58@gmail.com)
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