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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
 

 
Sayı   : B.07.0.BMK.0.15.115462-81                                                       12/3/2007 *4303    
 
Konu : Ek ödeme 
 
 

SAĞLIK BAKANLIĞINA 
(Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

 
 
İlgi: a) 10/4/2006 tarihli ve B.10.0.SGB.0.00.00.00/2270 sayılı yazı. 
        b) 4/5/2006 tarihli ve  B.07.0.BMK.0.19.115706-24/7665 sayılı yazı. 
        c) 23/6/2006 tarihli ve B.10.0.SGB.0.00.00.00/4921 sayılı yazı. 
 
 İlgi (a)’da kayıtlı yazı ile, sözleşmeli personele yapılan döner sermaye ek 
ödemelerinden sosyal güvenlik primi kesintisi yapılıp yapılamayacağına ilişkin Bakanlığımız 
görüşü istenilmesi üzerine, ilgi (b)’ de kayıtlı yazı ile görüş bildirilmişti. Bu kez alınan ilgi 
(c)’de kayıtlı yazının incelenmesinden ise, sözleşmeli personele yapılan döner sermaye ek 
ödemelerden sosyal güvenlik primi kesintisinin yapılması sırasında tereddüde  belirtilerek,  
Bakanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır. 

 Bilindiği üzere, 4/1/1960 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde;  

            “………………………….. 

Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, döner sermayeli sağlık 
kurum ve kuruluşlarında görevli olan memurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 10/7/2003 
tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline ve 
13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele 
mesai içi veya mesai dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. Sağlık kurum ve 
kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak 
suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usûlleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları 
ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, 
anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas 
alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir. 

               Yukarıdaki fıkrada yer alan hükme göre personelin katkısıyla elde edilen döner 
sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir 
ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve 
görev tazminatı hariç) toplamının; pratisyen tabip ve diş tabiplerinden serbest çalışanlara 
yüzde 250'sini, serbest çalışmayanlara yüzde 500'ünü, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık 
Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş 
tabiplerinden serbest çalışanlara yüzde 350'sini, serbest çalışmayanlara yüzde 700'ünü, 
serbest çalışmayan klinik şef ve şef yardımcılarına yüzde 800'ünü, hastane müdürü ile 
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eczacılara yüzde 250’sini ve başhemşirelere yüzde 200’ünü diğer personele ise yüzde 150'sini 
geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt 
çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acil servis gibi özellikli 
hizmetlerde çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanır. Sözleşmeli 
olarak istihdam edilen sağlık personeline yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde 
aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali sağlık personeli esas alınarak 
belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme 
üst sınırını geçemez.   

Personelin katkısı ile elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o birimde görevli 
personele yapılacak ek ödeme toplamı, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında, ilgili 
birimin carî yıldaki döner sermaye gelirinin yüzde 50'sini, birinci basamak sağlık 
kuruluşlarında ise, ilgili birimin carî yıldaki döner sermaye gelirinin yüzde 65'ini aşamaz. 

          ………………………………”       

            hükmü yer almaktadır.  

 Yukarıda yer alan hükme istinaden çıkarılmış bulunan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık 
Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme 
Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “Temel Esaslar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(a), (b) ve (ı) bentlerinde ise;  

“a) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarının, sağlık 
hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamı döner sermayeye gelir kaydedilir.  İlgili 
kurum ve kuruluşun  cari yılda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan 
sonra kalan miktarın kurumlarda asgari % 50’si, kuruluşlarda ise %35’i, 2/9/1961 tarihli 
ve 10896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle 
Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek  Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı 
Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması ve vadesi gelen borçların 
ödenmesi için ayrılır. Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. 

b) Ek ödeme, personelin kurum ve kuruluşa fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. 
Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kurumda görevli personele 
yapılabilecek ek ödeme toplamı, (ilgili kurum veya kuruluşun cari yıldaki) döner sermaye 
gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık 
Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda % 50’sini, 
kuruluşlarda ise %65’ini aşamaz. “ 

 
ı) Bu Yönetmelik kapsamında olan kurum ve kuruluşlarda  uygulanacak döner 

sermaye ek ödeme tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemez. Bu Yönetmelik kapsamındaki 
kurum ve kuruluşlarda 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak 
istihdam edilen sağlık personeli ile 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin EK-3 üncü 
maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin tutarı, aynı 
birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali sağlık personeli esas 
alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek 
tavan ek ödeme tutarını geçemez. 

ifadesine yer verilmiş bulunmaktadır. 
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Diğer taraftan, Bakanlığınıza bağlı döner sermaye işletmeleri 4/1/1960 tarihli ve 209 
sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın 
yüzde 2'sini geçmemek üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenecek oranı Bakanlık Döner 
Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 18 inci 
maddesi uyarınca  yıllık brüt hasılatlarının % 1´ini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna ve 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca da 
aylık gayri safi hasılatından tahsil edilen tutarın %15’ini (ilaç, kan ve kan bileşenleri ile tıbbî 
sarf malzemesi hasılatının % 5'i),  genel bütçeye irat kaydedilmek üzere  ilgili saymanlığa 
yatırmaktadırlar.  

Söz konusu ek ödeme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele 
yapılması sırasında gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine tabi tutulmakta iken, sözleşmeli 
personelin sosyal güvenlik açısından Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilişkilendirilmiş olmaları 
nedeniyle bunlara yapılan ödemeden gelir vergisi ve damga vergisinin yanı sıra ilgili 
mevzuatı uyarınca sigorta primi kesintisi de yapılmaktadır. 

Yukarıda yer verilen düzenlemeler ve yapılan açıklamaların birlikte değerlendirilmesi 
sonucu; 

1- Bakanlığınıza bağlı döner sermaye işletmelerinin gelirinden o kurumda görevli 
personele yapılabilecek ek ödeme toplamının; Sağlık Bakanlığı merkez payı, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 
ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında % 50’sini, birinci basamak sağlık 
kuruluşlarında  ise % 65’ini aşmayacak şekilde tespit edilmesi, 

 
2- Sözleşmeli personele yapılan ek ödemenin ilgili mevzuatı uyarınca gelir vergisine, 

damga vergisine ve sigorta primi kesintisine tabi tutulması, 
 
3- Sigorta primine ilişkin olarak; 
 
a) Kişi sigorta payının, personele yapılan ek ödemeden kesilmesi, 
 
b) Sigorta primi işveren hissesinin, tavan ek ödeme tutarı dikkate alınmaksızın döner 

sermaye işletmelerince ayrıca ödenmesi, 
 
c) Yapılan kesinti ve ödemelerden dolayı yukarıda birinci sırada belirtilen oranların 

dışına çıkılmaması, 
 
gerektiği mütalaa edilmektedir. 
 
Bilgilerini arz ederim. 

     

          Bakan a. 


