
TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠ BAġKANLIĞINA 

 

Görüşülmekte olan 606 Sıra Numaralı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 

ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” na aşağıdaki 

geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

 

 

 

 

 

 

“GEÇĠCĠ MADDE - 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; söz konusu işletmelerin 2010 yılında elde ettiği mesai dışı gelirlerine 

2011 yılı için öngörülen deflatör oranının uygulanması suretiyle bulunacak tutar ile bu işletme 

birimlerinin 2010 yılında gerçekleşen toplam gelirlerinin yüzde onuna tekabül eden tutardan 

fazla olanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2011 yılı içinde her ayın en geç 

on beşine kadar eşit taksitler halinde bunlara ödenir. Döner sermaye işletmelerine ödenen bu 

tutarlar işletmeye ait muhasebe kayıtlarına hizmet geliri olarak kaydedilir. Sosyal Güvenlik 

Kurumunca yapılan ödemeler hazinece karşılanır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önceki 

aylara ilişkin tutarlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Bu 

maddenin uygulanmasına ilişkin olarak gerekli görülmesi halinde, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşlerini alarak usul ve esaslar 

belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”   

 

 

 

 

 

 

 

GEREKÇE: Yapılmak istenen düzenleme ile, 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı 

“Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında üniversitelerde mesai içi çalışma süresinin uzatılması 

ve öğretim üyelerinin sundukları hizmetler karşılığında vatandaşlardan alınan fark ücretlerinin 

kaldırılması 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 karşılanmasını sağlamak üzere söz konusu işletmelere Sosyal 

Güvenlik Kurumu tarafından ödeme yapılması amaçlanmaktadır.  


