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Ġlgi: 05/10/2007 tarihli ve 11971 sayılı 2007/87 Nolu Genelge              

 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Danıştay 11. Dairesinin E.2008/15434-K.2010/5651 

sayılı kararı ile 05/10/2007 tarihli ve 11971 sayılı 2007/87 Nolu Genelgenin 8 inci maddesinin son 

paragrafının ilk cümlesini takip eden ibarelerin iptaline karar verilmiş bulunmaktadır. Bu karar 

17/08/2010 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilmiştir. 

Danıştay tarafından iptal edilen 05/10/2007 tarihli ve 11971 sayılı 2007/87 Nolu Genelgenin 

8 inci maddesinin son paragrafının ilk cümlesini takip eden düzenleme “Anılan hüküm ile riskli 

birimler hizmet bazında değil birim bazında belirlenmiştir. Riskli birim için öngörülen katsayılardan 

faydalanılabilmesi hususu; personelin görev yaptığı kurumda mezkur Yönetmelikte sayılan riskli 

birimlerin ayrıca ve açıkça tanımlanmış birimler olması şartına bağlıdır. Bu nedenle riskli birim 

haricindeki birimlerde, riskli birime ilişkin hizmetlerin verildiğinden bahisle riskli birim 

katsayısından faydalanılabilmesi mümkün değildir. Örneğin: Çocuk servisi bünyesinde yenidoğan 

ve süt çocuğu hastalarına hizmet veriliyor olması durumunda, bu birimin yenidoğan veya süt 

çocuğu servisi olarak ayrıca tanımlanmış bir birim olmaması sebebiyle çocuk servisinde görev 

yapan personelin riskli birimler için öngörülen katsayılardan faydalanması mümkün değildir. Yine 

acil laboratuar ve acil röntgen birimlerinin ayrı bir birim olarak kurulmadığı hastanelerde, 

laboratuar ve röntgen birimlerinde acil servis-acil poliklinikten istenilen işlemler yerine getirilse 

dahi riskli birimler için öngörülen katsayılardan faydalanılması mümkün değildir.” şeklindedir. 

 Danıştay 11. Dairesinin E.2008/15434-K.2010/5651 sayılı kararı uyarınca 05/10/2007 tarihli 

ve 11971 sayılı 2007/87 Nolu Genelgenin 8 inci maddesinin son paragrafının ilk cümlesini takip 

eden yukarıda yer verilen ibareler yürürlükten kaldırılmıştır. 

 05/10/2007 tarihli ve 11971 sayılı 2007/87 Nolu Genelgenin 8 inci maddesinin son 

paragrafının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere “Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (y) bendinde sayılan özellik arz eden birimlerde fiilen çalışmamakla birlikte, özellik arz 

eden birimlere kısmi süreli hizmet sunan personelin hizmet sundukları süreyle orantılı olarak özellik 

arz eden birim katsayılarından yararlandırılması gerekmektedir. Ancak, özellik arz eden birimlere 

kısmi süreli olarak hizmet veren personelin hizmet verdiği süre ile orantılı olarak özellik arz eden 

birimler için öngörülen katsayılardan faydalandırılabilmeleri için kurumda özellik arz eden birimin 

mevcut olması gerekmektedir. 

Yani, kurumda ayrıca Yenidoğan Ünitesi’nin bulunması halinde, Yenidoğan Ünitesi’nde 

görev yapmamakla birlikte kısmi süreli olarak Yenidoğan Ünitesi’ne hizmet veren personele hizmet 

verdiği süre oranında özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme 

yapılması gerekmektedir.        

Yenidoğan Ünitesi bulunmayan bir kurumda, Çocuk Servisi bünyesinde Yenidoğana ilişkin 

hizmetlerin veriliyor olması halinde Çocuk Servisi’nde görev yapan personele Yenidoğana ilişkin 

hizmet verdiği sürelerde özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme 

yapılması mümkün değildir. ” ibaresi eklenmiştir 
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Bu itibarla 2010 yılı Ağustos ayından itibaren yapılacak performansa dayalı ek ödeme 

hesaplamalarında özellik arz eden birimlerde fiilen çalışmamakla birlikte, özellik arz eden birimlere 

kısmi süreli olarak hizmet sunan personele, hizmet sundukları süreyle orantılı olarak özellik arz 

eden birim katsayılarının uygulanması gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve 

konunun iliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile döner sermaye 

saymanlıklarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.  
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