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 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca her ay yapılacak 

olan döner sermaye sabit ödemesinin, uzmanlık eğitimi amacıyla üniversitelere 

görevlendirilen tabip ve diş tabiplerine de yapılıp yapılmayacağı hususunda kurumlarımızdan 

çok sayıda görüş talebi gelmiş olup, Başkanlığımızca konuya ilişkin açıklama yapılması 

gereği hâsıl olmuştur. 

 Bilindiği üzere Müsteşarlık Makamınca yayımlanan 06/06/2012 tarihli 71 sayılı ve 

2012/24 Nolu Genelge’de “C) 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, 209 sayılı Kanunun ek 3 

üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca her ay yapılacak döner sermaye sabit ödemesinin 

(DSSÖ) net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca 

kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net 

tutarının altında kalanlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde 

öngörülen net tutar kadar ödeme yapılacaktır” hükmü yer almaktadır.  

Söz konusu Genelge hükmü doğrultusunda; 209 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta 

olan Döner Sermaye Sabit Ödemesi 01/07/2012 tarihinden itibaren 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon 

unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarının altında gerçekleşir ise, aradaki 

fark tutarı kadar net ek ödemenin ilgili personele ödenmesi gerekmektedir. 

Hakem Heyeti Kararlarına istinaden yayımlanan 2012/24 Nolu Genelge çerçevesinde, 

01/07/2012 tarihinden itibaren kadrosu Bakanlığımızda olup üniversitelere uzmanlık eğitimi 

için görevlendirilen personele her ay DSSÖ yapılacak, DSSÖ ödemesi 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon 

unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olmayacaktır. 

Söz konusu personele uzmanlık eğitimini tamamladığı üniversite tarafından ek ödeme 

yapılması halinde mükerrer ödemeye meydan verilmemesi için kadrosunun bulunduğu kurum 

tarafından söz konusu personele yapılan DSSÖ tutarının üniversiteye yazılı olarak 

bildirilmesi gerekmektedir.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.     
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