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İlgi : 15/1/2007 tarihli ve B.30.2.İST.0.070.71.00/889 sayılı yazınız. 
 
 
 İlgi yazınızın incelenmesinden, Üniversiteniz Döner Sermaye Saymanlık 
Müdürlüğünün 2001-2002 yılları hesaplarının incelenmesi sonucunda Üniversitenizin diğer 
birimlerinde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta olan 
Genel Sekreter, Öğrenci İşleri, Yapı İşleri ve Teknik, İdari ve Mali İşler, Personel, Bilgi 
İşlem, Kütüphane ve Dökümantasyon, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanları ile Hukuk 
Müşaviri ve Avukatlara yapılan döner sermaye katkı payı ödemelerinin sorguya alındığı, 
ancak Üniversiteniz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün itirazı üzerine Sayıştay Temyiz 
Kurulunca verilen 11/4/2006 tarihli 28619 ve 28623 sayılı ilamla tazmin hükmünün 
kaldırıldığından bahisle söz konusu personele, Sayıştay Başkanlığının tazmin hükmüne 
istinaden askıya alınan döner sermaye katkı paylarının ödenip ödenmeyeceği hususunda 
tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır. 
 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi ile değişiklik 58 inci maddesinin dördüncü paragrafında; 
 “Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim 
elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gayrisafi hasılatının en az % 35’i o kuruluş 
veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Kalan kısmı ise üniversite 
yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin bilimsel 
araştırma projeleri ile döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, 
konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve aynı 
birimlerde görevli 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel 
(döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) arasında 
katkıları da dikkate alınmak suretiyle paylaştırılır. Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası 
Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sağlık, teknik ve sanatla ilgili 
birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir ayda ayrılacak payın tutarı, 
bunların bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği 
hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının iki katını, 
diğer öğretim elemanları için bir katını, 657 sayılı Kanuna tabi personel için ise % 100’ünü 
geçemez……….” 
 denilmek suretiyle, döner sermaye katkı payından faydalanma, döner sermaye 
gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuar ile uygulama ve araştırma 
merkezlerinde görevli olma ve işletme gelirlerine katkıda bulunma şartına bağlanmıştır. 



 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) bendinin dördüncü paragrafında, öğretim 
elemanlarının katkısıyla toplanan döner sermaye gelirlerinden döner sermayenin bağlı 
bulunduğu birimde görevli öğretim elemanları ve aynı birimde görevli 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi personele pay verileceği belirtildiğinden, anılan maddede geçen 
“birim” ibaresinden, döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ödemeler açısından bir 
bütün olarak “üniversite” anlamının çıkarılmaması; üniversite bünyesinde faaliyet gösteren 
fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama 
merkezi ve benzeri birimlerin ayrı bir birim olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede, her ne kadar Üniversite bünyesindeki döner sermayeler tek işletme 
çatısı altında toplanmış olsa da döner sermaye katkı payı ödenirken; her eğitim-öğretim, 
araştırma veya uygulama biriminin ayrı ayrı değerlendirilip bu birimlerin döner sermaye 
işletmesinde faaliyetinin bulunup bulunmadığı ve döner sermaye payından yararlanacak 
personelin katkısının bulunup bulunmadığı önem arz etmektedir.  

Bu nedenle, döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, 
konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezleri dışındaki diğer birimlerde görevli bulunan 
personelin Üniversite geneline vermiş oldukları hizmetin, döner sermaye gelirlerinin elde 
edilmesine yapılan katkı olarak değerlendirilmemesi gerektiğinden, ilgililere döner sermaye 
katkı payı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
 
 
 

Bakan a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


