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İlgi yazı ve eki ile 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde yapılan değişiklik sonucunda döner sermaye 
saymanlığı personelinin anılan madde uyarınca döner sermaye gelirlerinden ek ödeme 
yapılacak personel kapsamı dışına çıkması nedeniyle söz konusu durumda olan personele fark 
tazminatı ödenip ödenmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.  

Bilindiği üzere, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile çeşitli adlar altında 
yapılan ilave ödemeler kaldırılmış ve yerine tek bir ek ödeme getirilmiş, yükseköğretim 
kurumlarının 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında ek 
ödeme yapılan personeline söz konusu madde hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam 
olunacağı hüküm altına alınmış, ancak söz konusu 58 inci madde hükümlerine göre personele 
her ay yapılacak ödemelerin net tutarının,  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 
uncu maddesi uyarınca kadro ve görev veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen net 
ek ödeme tutarından az olamayacağı öngörülmüştür. 

Ayrıca, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci 
maddesinde yapılan düzenlemeler çerçevesinde yükseköğretim kurumlarının söz konusu (c) 
ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki memurları ile sözleşmeli personeline ise 
sadece 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ek ödeme 
yapılması öngörülmüştür. 

Anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenen ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendiyle 
31/12/2011 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (2) 
numaralı bendinde yer alan “(döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık 
personeli)” ibaresi yürürlükten kaldırılmak suretiyle, sözü edilen birimlerin kadrolarında 
bulunan memurlar ile sözleşmeli personelin söz konusu 58 inci madde uyarınca ek ödemeden 
yararlanan personel kapsamı dışına çıkarılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 

Öte yandan, söz konusu Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 11 inci maddede; 

“ Ek 12 nci maddenin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten 
kaldırılan hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 
inci maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri 
uyarınca yapılan ödemelerden yararlananlara (Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı, Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu Laboratuvarları ve Türkiye Kamu Hastaneleri taşra teşkilatı personeli 
ile 4458 sayılı Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 221 inci maddesi ve 
5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında bulunanlar hariç), 
anılan tarih itibarıyla sözkonusu hükümler uyarınca hesaplanacak aylık net ödeme  
(ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dahil) tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas 
alınır); ek 9 uncu madde uyarınca bulundukları kadro ve görev unvanları için ödenen aylık ek 



ödeme net tutarından fazla olması halinde aradaki fark, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi 
tutulmaksızın ve bu fark giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Bulundukları 
kadro veya pozisyon unvanlarında isteğe bağlı olarak değişiklik olanlar ile kendi istekleriyle 
başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.” 

hükmüne yer verilmek suretiyle de maddede belirtilen ödemelerden yararlananlara 
14/1/2012 tarihi itibarıyla hesaplanacak aylık net ödeme tutarının ek 9 uncu madde uyarınca 
bulundukları kadro ve görev unvanları için ödenen aylık ek ödeme net tutarından fazla olması 
halinde aradaki farkın, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve bu fark 
giderilinceye kadar ayrıca tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştür. 

Maddenin incelenmesinden görüleceği üzere, fark tazminatı hesaplamalarına dahil 
edilmesi gereken ödemeler arasına ilgililerin performanslarına bağlı olarak döner sermaye 
gelirlerinden yapılan ödemeler veya fazla çalışma karşılığında çalışma süresine bağlı olarak 
yapılan ödemeler gibi unsurlara yer verilmediği gibi, bu tür ilave ödemelerden yararlanan 
personel de fark tazminatından yararlanacak personel kapsamına dahil edilmemiştir. Madde 
ile ilgililerin performansları veya çalışma süreleri gibi hususlar dikkate alınmaksızın ,belirli 
bir kadroda bulunmaya bağlı olarak yapılan ilave ödemelerden yararlanan personelin fark 
tazminatından yararlandırılması öngörülmüştür. 

Bu çerçevede, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca yapılan ek ödeme; “Ek 
12 nci maddenin birinci fıkrasıyla 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılan 
hükümler ile 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci 
maddesinin bu Kanun Hükmünde Kararnameyle değiştirilmeden önceki hükümleri 
uyarınca yapılan ödemeler” kapsamında olmayıp,  söz konusu maddenin (c) fıkrasının (2) 
numaralı bendinde yer alan “(döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık 
personeli)” ibaresi ek 12 nci maddenin ikinci fıkrasıyla 31/12/2011 tarihi itibarıyla 
yürürlükten kaldırılan hükümler arasında yer almakta ve bu kapsamdaki ödemelerden 
yararlananlara hiçbir şekilde fark tazminatı ödemesi öngörülmemiş bulunmaktadır. 

Belirtilen nedenlerle, yükseköğretim kurumlarının döner sermaye saymanlık 
müdürlüklerinde görev yapan personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 
inci maddesi uyarınca fark tazminatından yararlanacak personel kapsamında 
bulunmadığından, ilgililere herhangi bir fark ödemesi yapılmasına da imkan 
bulunmamaktadır. 

Bilgileri rica ederim.  
 

 
           Bakan a. 
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