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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE  

(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 
 

 

İlgi : Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün 3/9/2008 tarihli ve B.30.2.CUM.0.-
1H.00.00/423 sayılı yazısı. 

 
 

İlgi yazı ve ekleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde 
24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca 
%150 oranında katkı payından yararlanacak personel kapsamına araştırma görevlileri ile 
uzmanların dahil edilip edilmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.  

 2547 sayılı Kanunun 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 
değişik 58 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü paragrafında yer alan; 

 “…. 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 yüzde 200’ünü, diğer öğretim elemanları 
ile 657 sayılı Kanuna tâbi personel için ise yüzde 100'ünü geçemez. Bu oran;  tıp  ve  diş  
hekimliği  fakülteleri  uygulama  ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev yapan 
657 sayılı Kanuna tâbi personelden başhemşire için yüzde 200, diğerleri için yüzde 150, işin 
ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, 
diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil serviste çalışan sağlık personeli için 
yüzde 200 olarak uygulanabilir. …..’’ 
 hükmü gereğince, döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, 
konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli olan ve katkısı bulunan 
personele, katkıları dikkate alınarak döner sermaye payı ödenmekte ve döner sermayeden bir 
ayda ayrılacak payın tutarı maddede açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. 

5793 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yapılan söz konusu değişiklikle sözleşmeli 
personelin katkı payı dağıtımından yararlanacak personel kapsamına alınmasının yanı sıra,  
tıp ve diş hekimliği fakülteleri uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev 
yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yapılan katkı payı ödemelerinin 



oranı %100’den, başhemşire için %200’e, başhemşire dışındaki diğer personel için %150’ye 
çıkarılmış bulunmaktadır. 

Görüldüğü üzere, ilgi yazıda belirtilen tereddüt konusuyla ilgili olarak maddede 
yapılan değişiklik 657 sayılı Kanun kapsamında bulunan personele ilişkin olup, söz konusu 
değişikliğin 2914 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi öğretim elemanlarıyla bir ilgisi 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

 

 
 

 Bakan a. 
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SİVAS VALİLİĞİNE 

(Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü) 
 

 

İlgi    :15/9/2008 tarihli ve B.07.4.DEF.4.58.00.30/4604 sayılı yazınız. 
 
 

Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilen ilgi yazınız ile 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca %150 oranında katkı payından 
yararlanacak personel kapsamına araştırma görevlileri ile uzmanların dahil edilip 
edilmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.  

 2547 sayılı Kanunun 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 
değişik 58 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü paragrafında yer alan; 

 “…. 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 yüzde 200’ünü, diğer öğretim elemanları 
ile 657 sayılı Kanuna tâbi personel için ise yüzde 100'ünü geçemez. Bu oran;  tıp  ve  diş  
hekimliği  fakülteleri  uygulama  ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev yapan 
657 sayılı Kanuna tâbi personelden başhemşire için yüzde 200, diğerleri için yüzde 150, işin 
ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, 
diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil serviste çalışan sağlık personeli için 
yüzde 200 olarak uygulanabilir. …..’’ 
 hükmü gereğince, döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, 
konservatuar ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli olan ve katkısı bulunan 
personele, katkıları dikkate alınarak döner sermaye payı ödenmekte ve döner sermayeden bir 
ayda ayrılacak payın tutarı maddede açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. 

5793 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle yapılan söz konusu değişiklikle sözleşmeli 
personelin katkı payı dağıtımından yararlanacak personel kapsamına alınmasının yanı sıra,  
tıp ve diş hekimliği fakülteleri uygulama ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev 
yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yapılan katkı payı ödemelerinin 



oranı %100’den, başhemşire için %200’e, başhemşire dışındaki diğer personel için %150’ye 
çıkarılmış bulunmaktadır. 

Görüldüğü üzere, ilgi yazıda belirtilen tereddüt konusuyla ilgili olarak maddede 
yapılan değişiklik 657 sayılı Kanun kapsamında bulunan personele ilişkin olup, söz konusu 
değişikliğin 2914 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi öğretim elemanlarıyla bir ilgisi 
bulunmamaktadır. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
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