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DEVLETE AİT ÜNİVERSİTELERİN TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİNE 

BAĞLI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ DÖNER SERMAYE 

İŞLETME BİRİMLERİNE 2011 YILINDA AKTARILACAK TUTARLARA İLİŞKİN  

ESAS VE USULLER 

 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 58 inci maddesinin (a) fıkrasının altıncı paragrafının uygulanması nedeniyle Devlete ait 

üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi döner 

sermaye işletme birimlerinde 2011 yılında ortaya çıkabilecek nakit ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla 2011 yılında bu birimlere aktarılacak tutarlara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Esas ve Usuller, Devlete ait üniversitelerin tıp ve diş hekimliği 

fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri döner sermaye işletme birimlerini 

kapsar. 

Dayanak 

 Madde 3- (1) Bu Esas ve Usuller, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun Geçici 15 inci 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 

 Madde 4- (1) Bu Esas ve Usullerde geçen; 

 Kanun: 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunu, 

 Bakanlık: Maliye Bakanlığını,  

Üniversite: Bünyesinde tıp ve diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve 

araştırma merkezi döner sermaye birimi bulunan Devlet üniversitelerini, 

Mesai Dışı Gelir: Devlete ait üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakültelerine bağlı sağlık 

uygulama ve araştırma merkezleri döner sermaye işletmelerinin 2010 yılında verdiği hizmetler 

dolayısıyla öğretim elamanları adına hastalardan her ne nam altında olursa olsun alınan ücretleri,  

Döner Sermaye İşletmesi Toplam Geliri: Devlete ait üniversitelerin tıp ve diş hekimliği 

fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri döner sermaye işletmelerinin 2010 

yılında gerçekleşen her türlü gelirin toplamını, 

 ifade eder. 

 Aktarılacak Tutar 

Madde 5- (1) Kapsama dahil işletmelerin 2010 yılında elde ettiği mesai dışı gelirlerine 2011 

yılı için % 5,8 olarak öngörülen deflatör oranının uygulanması suretiyle bulunacak tutar ile bu 
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işletme birimlerinin 2010 yılında gerçekleşen toplam gelirlerinin % 10’una tekabül eden tutardan 

fazla olanı aktarılacak tutar olarak belirlenir. 

(2) Kapsama dahil döner sermaye işletmelerinin 2010 yılı mesai dışı gelirleri ile toplam 

gelirlerinin belirlenmesinde, döner sermaye işletmelerinin kayıtlarına dayalı olarak üniversiteler 

tarafından bildirilen tutarlar esas alınır.  

(3) Kapsama dahil döner sermaye işletmelerinin 2010 yılı mesai dışı gelirleri, toplam 

gelirleri ile birinci fıkrada belirtilen kritere göre belirlenen söz konusu işletmelere aktarılacak 

tutarlar Ek-1’de yer almaktadır. 

Ödeme Dönemi 

Madde 6-  (1) Ek-1’de yer alan ödeme yapılacak tutarlar, Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı tarafından 2011 yılı içinde esas olarak her ayın yedinci gününe kadar, her halükarda en 

geç 15 ine kadar on iki eşit taksit halinde kapsama dahil döner sermaye işletmelerine ödenir. Sosyal 

Güvenlik Kurumunca ödenen bu tutarlar üç işgünü içinde Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol 

Genel Müdürlüğü) tarafından talep üzerine Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. 

(2) Kapsama dahil döner sermaye işletmelerine 2011 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin 

olarak yapılacak ödemeler, Mart ayında yapılacak ödemeler ile birlikte gerçekleştirilir. 

Üniversitelere Yapılan Ödemelerin Kaydı 

Madde 7- (1) Kapsama dahil Döner sermaye işletmelerine bu Esas ve Usuller çerçevesinde 

yapılacak ödemeler, işletmeye ait muhasebe kayıtlarına hizmet geliri olarak kaydedilir.  

Yetki 

Madde 8- (1) Bakanlık, kapsama dahil döner sermaye işletmelerinin 2010 yılı mesai dışı 

gelirleri ile toplam gelirlerine ilişkin üniversiteler tarafından bildirilen tutarlarla ilgili yerinde 

inceleme yapabilir. Bakanlık, yapılan incelemeler neticesinde bildirilen tutarlar ile tespit edilen 

tutarlar arasında farklılık olması halinde bu Esas ve Usuller kapsamında söz konusu işletmelere 

yapılacak tutarlarda değişiklik yapmaya ve uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 

yetkilidir.  

Yürürlük 

Madde 10- (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Sosyal Güvenlik Kurumu 

Başkanlığı), Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşleri alınarak Bakanlıkça hazırlanan bu Esas ve Usuller 

onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 


