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Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının üyeleri adına Bakanlığımız aleyhine açmış
olduğu davalarda, Danıştay Onbirinci Daire Başkanlığı tarafından 24/04/2009 tarihli ve 27209 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğinde “Muhasebe Yetkilisi
Mutemetleri”ne yer verilmeyerek, Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin %10 ek puandan
faydalandırılmamalarına yönelik kısmının iptaline hükmedilmesi neticesinde tesis edilecek işlem
hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hâsıl olmuştur;
Bilindiği üzere, 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye
Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğü 31/12/2012 tarihinde sona ermiş
ve kamu hastaneleri birliklerinin çalışma usullerine uygun olarak hazırlanan “Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair
Yönetmelik” 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
31/12/2012 tarihinde yürürlüğü sona eren Ek Ödeme Yönetmeliğinde 24/4/2009 tarihli ve
27209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile mezkur Yönetmeliğin 5
inci maddesinin birinci fıkrasının (ll) bendinde yer alan muhasebe yetkilisi mutemetleri için hastane
hizmet puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilmesine yönelik hükmün yürürlüğü
01/05/2009 tarihinden itibaren sona ermiştir.
Mezkur Yönetmelik hükümleri uyarınca 01/05/2009 tarihine kadar ikinci ve üçüncü basamak
sağlık tesislerinde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerinin ek ödemelerinin hesaplanmasında
hastane hizmet puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilmiş, 01/05/2009 tarihinden mezkur
Yönetmeliğin yürürlüğünün sona erdiği 31/12/2012 tarihine kadar muhasebe yetkilisi mutemetlerinin
ek ödemeleri ek puan verilmeksizin hesaplanmıştır.
Diğer taraftan, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 190 ıncı maddesi ile 4/1/1961 tarihli
ve 209 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun”un 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına
25/02/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “Bu fıkra uyarınca personele her
ay yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi
uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme
tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki personel için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3
üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz” hükmü eklenmiş ve 15 Nisan 2011 tarihli ve
17408 sayılı 2011/32 No’lu Bakanlığımız Genelgesi ile konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer
verilmiştir.
Söz konusu Kanun değişikliği doğrultusunda 25/02/2011 tarihinden itibaren Bakanlığımıza
bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3
üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek
ödeme tutarından az olmamak üzere ek ödeme yapılmıştır.
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Yapılan açıklamalar doğrultusunda, mezkur Yargı Kararları uyarınca 01/05/2009-31/12/2012
tarihleri arasında muhasebe yetkilisi mutemedi olarak görev yapan personele yapılmış olan ek
ödemelerin tetkik edilerek, anılan personelin ek ödemesinin hastane hizmet puan ortalamasının
%10’u oranında ek puan verilmesi sureti ile yeniden hesaplanması ve ilgili dönemlerde %10 ek
puandan kaynaklı ek ödeme farkının tavan ek ödeme tutarını aşmamak üzere anılan personele
ödenmesi gerekmektedir.
Ancak, mezkur Yönetmelik hükmünün sonunda “Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan
birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.” hükmü yer aldığından, ilgili
ek ödeme dönemlerinde mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ll) bendi
kapsamında ek puan verilmiş olan personele aynı ek ödeme döneminde aynı bent kapsamında ikinci
bir ek puan verilemeyeceği hususunun da dikkate alınarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 25/02/2011 tarihinden itibaren; Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda
görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro
ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az
olmamak üzere ek ödeme yapılmış, 01/06/2012 tarihinden itibaren ise; 01/06/2012 tarihinden
itibaren yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliği doğrultusunda, tabip dışı personele 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede öngörülen oranda her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara ilişkin
hükümler uygulanmak suretiyle her ay aylıklarla birlikte sabit ek ödeme ödenmiştir.
Bu şekilde yapılan sabit ek ödemenin brüt tutarı, aynı aya ilişkin tahakkuk eden performansa
dayalı ek ödemenin brüt tutarından fazla ise aradaki fark geri alınmamaktadır.
Bu çerçevede, 25/02/2011 tarihinden itibaren yapılmış olan sabit ek ödeme net tutarının,
hastane hizmet puan ortalamasının %10’u oranında ek puan verilmesi sureti ile yeniden hesaplanan
performansa dayalı ek ödeme net tutarından fazla olduğu ek ödeme dönemlerinde söz konusu
personele herhangi bir fark ödemesi yapılmayacaktır.
12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ek Ödeme
Yönetmeliğinin yürürlüğü 31/12/2012 tarihi itibari ile sona erdiğinden, anılan personele 31/12/2012
tarihinden sonrası için mezkur Yargı Kararları doğrultusunda işlem tesisi edilmesi mümkün değildir.
Bilgilerinizi ve konunun Birliğiniz dâhilindeki tüm sağlık tesislerine duyurulması hususunda
gereğini önemle rica ederim.
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