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T.C. 
MALİYE BAKANLIĞI 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
 
 
Sayı  : B.07.0.BMK.0.15.115462-199 
        
Konu: Ek Ödeme 
 

                                           11/3/2009 * 2831 
 

SİVAS VALİLİĞİNE 
(Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü) 

 
 
İlgi :  21/8/2008 tarihli ve B.07.4.DEF.0.58.05/4232 sayılı yazı. 
          
 
 İlgi yazı ve eklerinin incelenmesinden, kadroları Bakanlığımıza ait olup Sağlık 
Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmelerine hizmet veren muhasebe birimlerinde görev yapan 
personele yapılan ek ödemeler hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.  

Bilindiği üzere, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme 
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü 
fıkralarında; 
 “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 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 
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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.”hükmü, 
 Yine aynı Kanunun ek 2 nci maddesinde de; 
  “Döner Sermaye işletmelerinin saymanlık hizmetleri, Maliye Bakanlığınca kurulacak 
döner sermaye saymanlığı ve Maliye Bakanlığınca atanacak sayman ve saymanlık personeli 
tarafından yürütülür. Maliye Bakanlığınca kadro tahsis edilerek atama yapılıncaya kadar 
saymanlık işlemlerinin bir aksamaya meydan verilmeden yürütülebilmesi için Sağlık 
Bakanlığınca sayman dışında yeteri kadar personel görevlendirilerek saymanlık hizmeti 
yürütülür.”hükmü, 
 yer almaktadır. 

Yukarıdaki hükme istinaden çıkarılmış bulunan, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum 
ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise; 

“Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin muhasebe 
birimlerinde görev yapan personele bu Yönetmelikte belirlenen oranda ek ödeme yapılır.” 

hükmüne istinaden, Bakanlığımız personeline de anılan Yönetmelikte belirtilen esas ve 
usuller çerçevesinde ek ödeme yapılmaktadır.  
 Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesinin dördüncü 
fıkrasında;  

“Maliye Bakanı:   
Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan 

memurlar ile sözleşmeli personele (bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli personeli 
hariç)en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek 
ödeme yaptırmaya, 

Yetkilidir. 
Görev yapılan birim ve iş hacmi,görev mahalli, görevin önem ve güçlüğü,personelin 

sınıfı, kadro unvanı,derecesi ve atanma biçimi gibi kriterlere göre yapılacak ek ödemelerin farklı 
miktarları ve ödemeye ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanı tarafından tespit edilir. 

Bu madde kapsamında bulunan personele yapılan ikramiye, teşvik primi, teşvik ödemesi, 
döner sermaye katkı payı ödemeleri, döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemeler ve 4458 
sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ödenen tutarlar ile Maliye Bakanlığınca belirlenecek benzeri 
ödemelerin net tutarları, bu madde kapsamında yapılan ek ödemenin aylık net tutarından 
mahsup edilir. Mahsuba ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu 
ödeme ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, 
ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate 
alınmaz.” 

 hükmü yer almaktadır. 
 Bu maddeye göre hazırlanan  “Maliye Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye 
İlişkin Esaslar” ın  4 üncü maddesinin  (d) bendinde; 
 “Bu esaslar kapsamında bulunan personele ödenen ikramiye, fazla çalışma ücreti, döner 
sermaye katkı payı, teşvik primi ile Gümrük Kanunu uyarınca yapılan ödemelerin net tutarı ek 
ödemenin net tutarından mahsup edilir....” 

denilmek suretiyle, Bakanlığımız personelinin ilgili mevzuatı uyarınca yararlandığı 
ikramiye, fazla çalışma ücreti, döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemeler, teşvik primi ile 
Gümrük Kanunu uyarınca yapılan ödemelerin net tutarının, 213 sayılı Kanuna göre yapılan ek 
ödemenin net tutarından mahsup edilmesi esası getirilmiştir. 
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Yukarıda yer verilen düzenlemeler ve yapılan açıklamaların birlikte değerlendirilmesi 
sonucu, kadroları Bakanlığımıza ait olup Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmelerine 
hizmet veren muhasebe birimlerinde görev yapan personele; 

1- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulmuş 
olan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner 
Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” de belirtilen hükümler 
çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden ek ödeme ödenmesi, 

2- Döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin tutarının, ilgili personelin bir ayda 
alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev 
tazminatı hariç) toplamının esas alınarak tespit edilmesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 
üncü maddesi uyarınca yapılması öngörülen ek ödemenin döner sermaye gelirlerinden yapılacak 
ek ödeme matrahına hiçbir şekilde dahil edilmemesi, 
 3- Döner sermaye gelirlerinden yapılan ek ödemenin net tutarının, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun ek 13 üncü maddesine göre yapılan ek ödemenin net tutarından mahsup edilmesi, 
 gerekmektedir. 
 Örnek; 
  
209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca döner sermaye 
gelirlerinden ödenecek ek ödemenin hesabı 
(aylık gösterge, ek gösterge, yan ödeme ve özel hizmet 
tazminatını toplamının % 150'si) 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü 
maddesine göre yapılan ek ödemenin hesabı (En 
yüksek Devlet memuru aylığının %90’ı) 
 

Brüt tutar Net tutar Brüt tutar Net tutar (Döner sermaye muhasebe 
biriminde görev yapan ve 3 
üncü derecenin birinci 
kademesinden aylık alan şef) 645,45 TL 551.08 TL 436,5 TL 433,9 TL 

 

Ek 
ödemenin 
net tutarı 

(213 sayılı 
Kanuna 
göre) 

209 sayılı 
Kanunun 5 inci 

maddesi uyarınca 
döner sermaye 
gelirlerinden 

ödenen ek 
ödemenin net 

tutarı 

209 sayılı Kanuna göre ödenen 
döner sermaye ek ödeme net 

tutarının ek ödeme net tutarından 
mahsubu           

   (433,9 TL     –       551,08 TL) 
 

213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun ek 
13 üncü maddesine 

göre yapılacak 
mahsup işlemi 

433,9 TL 551,08  TL - 117,18 TL  

    Yapılan döner sermaye ek 
ödeme net tutarının ek ödemenin 
net tutarından mahsup edilmesi 
durumunda negatif bir miktar 
çıktığından ilgiliye döner 
sermayeden yapılan ek ödeme 
dışında  213  sayılı  Kanuna  göre 
ek ödeme  adı  altında  herhangi 
bir ödeme yapılmaması 
gerekmektedir. 
 

 
  
Bilgilerini ve yazımızın ilgili birimlere duyurulmasını rica ederim. 

                               
 

 Bakan a.  
 
 
 
 
..../.../2009 Devlet Bütçe Uzm.: Zeynep CEYLAN      ……….. 
..../.../2009 Daire Başkanı         : Ali KARATÜRK      ……...... 
..../.../2009 Genel Müdür Yrd.  : Adem KARABAYIR ……...... 


