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ÖZET 

  

Kamu İdareleri görev ve sorumluluklarını kamu görevlileri eliyle yerine 

getirmektedir. Anayasa'nın 128. maddesinde de devletin kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer 

kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu 

hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri 

tarafından yürütüleceği hükmüne yer verilmiştir. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanununu ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının hizmete 

alınma şartları ve mali hakları belirlenmiştir. 657 sayılı Kanun'da ise kamu personel rejimine 

ilişkin ilkeler düzenlenmiş olup bunlardan biri, sınıflandırma ilkesidir. Sınıflandırma, kamu 

hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği 

niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır. Sınıflandırma ilkesi hizmetin şartları ve 

memura verilecek mali hakların belirlenmesi açısından önemli olup bu ilkeyle faklı hukuki ve 

mali statüde görev yapan personelin aynı çatı altında birleştirilmesi, kamu hizmetinde 

çalışanlar arasında ücret adaletinin sağlanması hedeflenmiştir.  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58/c maddesinde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği 

Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde görev yapan öğretim elemanları 

ile tabip ve uzman tabiplerin döner sermayeden yararlanma şartları düzenlenmiştir.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un ek 33. maddesinde; sağlık kuruluşlarında acil, 

yoğun bakım ve icap nöbetleri tutan ve nöbet ücreti ödemesi yapılan sağlık personeli ve tıpta 

uzmanlık eğitim faaliyeti kapsamında tıp ve diş tabipliği branşlarında (yerli veya yabancı) 

uzmanlık eğitimi alanlara yer verilmiş olup, 2547 sayılı Kanun'un 3. maddesinde öğretim 

elemanları olarak sayılan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma 

görevlilerinin nöbet hizmetine tabi olmaları durumunda nöbet ücreti alıp 

alamayacaklarına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. 

Aynı nitelikte kamu hizmeti veren fakat farklı mevzuat hükümlerine göre istihdam 

edilen personele yapılmakta olan döner sermaye ek ödemesi, nöbet ücreti ve icap nöbeti 

ücretine yönelik değerlendirme makalenin konusunu oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Nöbet, İcap Nöbeti, Mali Haklar, Uzman Tabip, Tabip, 

Öğretim Elemanı. 

 

 

 

                                                           
1 YÖK İç Denetçisi 
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1.GİRİŞ 

 

Devlet Yükseköğretim kurumlarında farklı yasal düzenlemeler kapsamında görev 

yapan tabip, uzman tabip, öğretim elemanları ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi 

yapan personelin, döner sermaye ek ödemesinden yararlanmaları ve Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezlerinde görevin gereği olarak tutmakta oldukları nöbet ve icap nöbetine ait 

ücretlerinin hakedilmesi ve ödenmesi konusunda oluşan tereddütler nedeni ile ülke genelinde 

uygulama birliği olmadığı görülmektedir. 

Döner sermaye ek ödemesi ile gerek nöbet ücreti gerekse icap nöbeti ücretinin hak 

edilmesi ve ödenmesine yönelik olarak görüş vermeye yetkili kurumlar, dış denetim yapan 

Sayıştay, idari yargıda Danıştay ve bireysel başvurular ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararları 

arasında da bir uyum bulunmadığı görülmektedir. 

 

2. DEĞERLENDİRME 

Aynı nitelikte kamu hizmeti veren fakat farklı mevzuat hükümlerine göre istihdam 

edilen personele yapılan aylık, döner sermaye ek ödemesi, nöbet ücreti ve icap nöbeti ücretine 

yönelik olarak, bunların hakedilmesi ve ödenmesi hususunun bütün yönleriyle 

değerlendirilmesi gerekmekte olup; tabip, uzman tabip, öğretim elemanları ile tıpta ve diş 

hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapan personelin yükseköğretim kurumlarında istihdam şekli 

ve özlük hakları ayrı ayrı ele alınacaktır. 

 

I. TABİP:  

Yükseköğretim kurumları Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı kadrolarında 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak tabip istihdamı yapılmaktadır. Bu kadrolara 

atanan tabipler Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde Rektör tarafından 

görevlendirilebilmektedir. 

 

i. MALİ VE SOSYAL HAKLAR:  

Bu kapsamda görevlendirilen tabipler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 

kadrolarında 657 sayılı DMK tabi olarak görev yapmakta olup, maaşlarını üniversite özel 

bütçesinden almaktadırlar. 

 

ii. DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ:  

 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kadrolarında bulunan tabiplerin Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde görev yapmaları durumunda döner sermaye ek 

ödemesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58/c maddesine göre unvanlar itibariyle sağlık 

çalışanlarının alabilecekleri tavan ek ödeme oranları dikkate alınarak üniversite döner 

sermaye işletmesince ödenecektir. 

UNVANLAR DÖNER SERMAYE TAVAN ORANLAR 

675 Sayılı Kanuna Tabi Diğer Personel 

(Tabip) 

(2547/ 58-c – 2 Maddesi)  

%170 
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iii. NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETİ: 

Nöbet Ücreti: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un ek 33. maddesinde; sağlık kuruluşlarında 

haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında 

kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen tabiplere 657 sayılı DMK ek 33 maddesi 

kapsamında nöbet ücreti döner sermaye işletmesi tarafından ödenecektir. 

İcap Nöbeti Ücreti: 

İcap nöbetinin hakedilmesi ve ödenmesine ilişkin olarak görüş vermeye yetkili 

kurumlar ile kamu hesaplarının incelendiği ve yargılamasının yapıldığı Sayıştay kararları 

arasında uygulama birliği olmadığı görülmektedir. 

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı Görüşü2; “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliğinin 42 inci maddesinde nöbet hizmetleri evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti 

olarak belirlenmiş olup, icap nöbeti (ev nöbeti); 

"Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda 

uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. £v 

nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. 

Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma 

her davette gelmeye mecburdur " 

Şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, icap nöbeti, yeteri kadar uzman hekimin 

bulunmadığı sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmasını Önlemek 

maksadıyla öngörülen bir nöbet türü olup, sadece uzman hekimler tarafından ifa 

edilmektedir..” Yönünde olup, tabiplere icap nöbeti ödenmemesi gerektiği belirtilmektedir. 

b) Sayıştay Daire Kararı3: “21.1.2010 tarihli ve 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık 

Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 10 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesi 

yeniden düzenlenerek “İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin 

kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle 

karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az 

olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap 

nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 

saati geçemez.” hükmüne yer verilmiş ve icap nöbeti ücreti ödenecek personelin kapsamı 

genişletilerek “İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına 

müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personel” in tamamına icap nöbeti ücreti 

ödenmesine imkan tanınmıştır. Söz konusu düzenlemenin gerekçesi incelendiğinde, “sağlık 

kurum ve kuruluşlarında sağlık personelinin yanı sıra diğer hizmet sınıflarında olup nöbet 

tutan personelin mağduriyetini gidermek amacıyla” düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu düzenlemeye göre, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak ve aylık 

toplam 120 saati geçmemek üzere, fiilen icap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında 

kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele, hizmet sınıfı ve görev unvanına 

bakılmaksızın icap nöbeti ücreti ödenmesi gerekmektedir. 

                                                           
2 Maliye Bakanlığı BÜMKO 14.05.2015 tarih ve 4539 sayılı yazısı 
3 Sayıştay 1. Dairesi, 27.11.2018 tarih ve 10726 Karar, 70 İlam Numaralı Kararı. 
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Kanunun bu açık hükmüne karşın, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliğinin nöbet türlerine ilişkin 42 nci maddesinde yer alan düzenlemeden hareketle, 

sadece uzman hekim unvanlı personele icap nöbet ücretinin ödenebileceği, diğer personele 

ödenemeyeceği iddia edilemez. 

Bu itibarla, ... Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde fiilen icap 

nöbeti tutan personele icap nöbeti ücreti ödenmesinin mevzuata uygun olduğu 

anlaşıldığından ilişilecek husus bulunmadığına, 

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ 

tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık 

olmak üzere oy çokluğuyla,” karar verilmiştir. Burada dikkat edileceği üzere 657 Sayılı DMK 

nun ek 33 üncü maddesinde icap nöbetinin sadece uzman tabiplere değil icap nöbeti tutan ve 

bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile 

sözleşmeli personel” in tamamına icap nöbeti ücreti ödenmesinin mümkün olduğu 

belirtilmektedir. 

II. UZMAN TABİP:  

 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 4 üncü maddesi gereğince; Tıp 

fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan 

dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün 

içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin 

Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti 

yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında 

ilân edilir. Bu ilân tebligat yerine geçer. 

             Eş durumu ve sağlık mazereti nedeniyle yapılacak atamalar hariç personelin görev 

yerleri, tercih hakkı verilmek sureti ile kurayla belirlenir. Devlet hizmeti yükümlülüğü 

kapsamındaki personel, bu görevlerini tamamlamadan mesleklerini icra edemezler. 

Buna göre, ihtiyaç halinde üniversite kadrosuna da Sağlık Bakanlığı tarafından 

atama yapılması mümkündür. Devlet hizmet yükümlülüğü için ilan edilen kadrolar 

arasında üniversite tıp fakültelerine ait kadroların bulunması da mümkündür. Bu her atama 

döneminde kurumların talepleri alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. 

Ancak özel üniversiteler için herhangi bir kadro açılmamaktadır. Çünkü mecburi hizmet, Yasa 

gereğince, Devlet memurluğu ya da sözleşmeli personel olarak kamu kurumlarında yerine 

getirilir. Bu durumda anılan birimdeki çalışma mecburi hizmet süresinden sayılır. Ancak, 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir atama olmadıkça, üniversitede öğretim görevlisi 

ya da doktor öğretim üyesi, doçent vb. bir kadroya atanma halinde mecburi hizmetten 

muaf tutulmak ya da burada geçen sürenin mecburi hizmet süresinden sayılmasına 

olanak veren bir düzenleme bulunmamaktadır. 

A. SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADROSUNDA 

GÖREV YAPAN UZMAN TABİPLER 

Yükseköğretim kurumları Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı kadrolarına 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak uzman tabip ataması yapılabilmektedir. Bu 

kadrolara atanan uzman tabipler Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde Rektör 

tarafından görevlendirilebilmektedir. 
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i. MALİ VE SOSYAL HAKLAR:  

Bu kapsamda görevlendirilen uzman tabipler Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 

kadrolarında 657 sayılı DMK tabi olarak görev yapmakta olup, maaşlarını üniversite özel 

bütçesinden almaktadırlar. 

 

ii. DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ:  

 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kadrolarında bulunan uzman tabiplerin 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde görev yapmaları durumunda döner sermaye ek 

ödemesi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58/c maddesine göre unvanlar itibariyle sağlık 

çalışanlarının alabilecekleri tavan ek ödeme oranları dikkate alınarak üniversite döner 

sermaye işletmesince ödenecektir. 

UNVANLAR DÖNER SERMAYE TAVAN ORANLAR 

675 Sayılı Kanuna Tabi Uzman Tabip (2547/ 58-c – 2 Maddesi)  

%600 

 

iii. NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETİ: 

Nöbet Ücreti: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un ek 33. maddesinde; sağlık kuruluşlarında 

haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında 

kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen uzman tabiplere 657 sayılı DMK ek 33 

maddesi kapsamında nöbet ücreti döner sermaye işletmesi tarafından ödenecektir. 

İcap Nöbeti Ücreti: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un ek 33. maddesinde; İcap nöbeti tutan ve bu 

nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli 

personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi 

kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 

40'ı tutarında icap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti 

süresi aylık 120 saati geçemez. Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi 

bulunan kurumlarda döner sermaye bütçesinden karşılanır. Hükmü dikkate alınarak icap 

nöbet ücreti döner sermaye işletmesi tarafından ödenecektir. 

 

B. TIP FAKÜLTESİ VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRETİM 

GÖREVLİSİ KADROSUNDA GÖREV YAPAN UZMAN TABİPLER 

 

i. MALİ VE SOSYAL HAKLAR:  
 

Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmek üzere üniversitelerin Tıp Fakültesi ve 

Diş Hekimliği Fakültesi öğretim görevlisi kadrosuna atanmak suretiyle istihdam edilen uzman 

tabipler, öğretim görevlisi olarak mali ve sosyal haklarını üniversite özel bütçesinden 

alacaklardır. 
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ii. DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ:  

 Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğretim görevlisi kadrosunda mecburi hizmet 

yükümlülüğünü yapan uzman tabiplere döner sermaye ek ödemesi; 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunun 58/c-1 maddesine göre unvanlar itibariyle öğretim elemanlarının 

alabilecekleri tavan ek ödeme oranları dikkate alınarak üniversite döner sermaye işletmesince 

ödenecektir. 

UNVANLAR DÖNER SERMAYE TAVAN ORANLAR 

Öğretim Görevlisi (2547/ 58-c – 1 Maddesi)  

%800 

 

iii. NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETİ: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un ek 33. maddesinde; sağlık kuruluşlarında 

haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında 

kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen tabiplere 657 sayılı DMK ek 33 maddesi 

kapsamında nöbet ücreti döner sermaye işletmesi tarafından ödenecektir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un ek 33. maddesinde; sağlık kuruluşlarında acil, 

yoğun bakım ve icap nöbetleri tutan ve nöbet ücreti ödemesi yapılan sağlık personelinin; 

eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip, tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda 

bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora 

belgesi alanlar, diş tabibi, eczacılar ve diğer sağlık personeli olarak sayıldığı görülmektedir.  

Ayrıca madde metninde, akademik personel açısından nöbet ücreti, tıpta uzmanlık 

eğitim faaliyeti kapsamında tıp ve diş tabipliği branşlarında (yerli veya yabancı) uzmanlık 

eğitimi alan öğrencilere yer verilmiş; 2547 sayılı Kanun'un 3. maddesinde öğretim 

elemanları olarak sayılan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma 

görevlilerinin nöbet hizmetine tabi olmaları durumunda nöbet ücreti alıp 

alamayacaklarına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. 

Nöbet ücreti ve icap nöbetinin hakedilmesi ve ödenmesine ilişkin olarak görüş 

vermeye yetkili kurumlar, kamu hesaplarının incelendiği ve yargılamasının yapıldığı Sayıştay 

kararları ve idari yargı kararları arasında uygulama birliği olmadığı görülmektedir. 

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı Görüşü4; “2547 sayılı Kanunun 50 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında sayılanlar hariç olmak üzere 2914 sayılı 

Kanuna tabi öğretim elemanlarının 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde 

düzenlenen nöbet ücreti ile icap nöbeti ücretinden yararlanmalarına imkân 

bulunmamaktadır.” Şeklinde görüşünü belirtmiş bulunmaktadır. 

b) Sayıştay Daire Kararı5: “21.1.2010 tarihli ve 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık 

Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 10 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesi 

yeniden düzenlenerek “İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin 

kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle 

karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az 

olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet 

                                                           
4 Maliye Bakanlığı BÜMKO 14.05.2015 tarih ve 4539 sayılı yazısı 
5 Sayıştay 1. Dairesi, 27.11.2018 tarih ve 10726 Karar, 70 İlam Numaralı Kararı. 
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ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati 

geçemez.” hükmüne yer verilmiş ve icap nöbeti ücreti ödenecek personelin kapsamı 

genişletilerek “İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına 

müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personel” in tamamına icap nöbeti ücreti 

ödenmesine imkan tanınmıştır. Söz konusu düzenlemenin gerekçesi incelendiğinde, “sağlık 

kurum ve kuruluşlarında sağlık personelinin yanı sıra diğer hizmet sınıflarında olup nöbet 

tutan personelin mağduriyetini gidermek amacıyla” düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu düzenlemeye göre, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak ve aylık 

toplam 120 saati geçmemek üzere, fiilen icap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında 

kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele, hizmet sınıfı ve görev unvanına 

bakılmaksızın icap nöbeti ücreti ödenmesi gerekmektedir.” kararı ile 657 sayılı Kanun 

kapsamında memur ve sözleşmeli personel hakkında değerlendirme yapılmış olup, 2914 sayılı 

kanuna tabi öğretim elemanlarına ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır.  

c) Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin olarak yapılan bireysel başvuru 

sonucunda vermiş olduğu kararda6; 

“19. Kamu makamları tarafından kamu görevlilerinin özlük haklarının 

belirlenmesi noktasında çeşitli sebeplerle farklı uygulamalara gidilebilmesi mümkündür. 

Öncelikle kamu personel rejimine ilişkin ilkelerin belirlenmesinin kamu otoritelerinin 

takdir yetkisinde bulunduğu izahtan varestedir. Bunun yanı sıra yukarıda açıklandığı üzere 

kamu görevlilerinin sınıflandırılmaya tabi tutulması ve bu sınıflandırma çerçevesinde 

hizmetin şartları ile mali hakların belirlenmesine ilişkin farklı düzenlemelerin yapılması 

mümkündür. Bu sebeple belirtmek gerekir ki kamu personeli arasında ortaya çıkan farklı 

muameleler, kural olarak tek başına ayrımcılık yasağının ihlaline yol açmaz. 

20. 2547 sayılı Kanun'un 62. maddesinde; üniversite öğretim elemanları ve üst 

kuruluşlar ile üniversitelerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanunun, bu 

kanunda belirtilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu'nun, Üniversite Personel 

Kanunu'nda bulunmayan hususlar için ise genel hükümlerin uygulanacağı düzenlemesine yer 

verilmiştir. 2914 sayılı Kanun'un 20. maddesinde ise bu Kanun'da hüküm bulunmayan 

hâllerde 2547 sayılı Kanun ile 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. 

657 sayılı Kanun'un ek 33. maddesinde; sağlık kuruluşlarında acil, yoğun bakım ve icap 

nöbeti tutması nedeniyle nöbet ücreti ödemesi yapılacak sağlık personeli arasında uzman 

doktorlar da sayılmıştır. Uzman doktor, bir tıp dalında gerekli ihtisası görüp uzmanlık 

belgesini alan doktor anlamına gelmekte olup başvurucu da öğretim görevlisi statüsünde 

akademik personel olarak görev yapmakla birlikte aynı zamanda uzman doktordur. 

21. Somut olayda başvurucu, uzmanlık eğitimini tamamlamasının ardından uzman 

doktor olarak atanmış olup ………. Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öğretim 

görevlisi olarak görev yapmakta olan bir akademik personeldir. Öğretim görevlisi olarak 

yaptığı görevin yanı sıra haftalık çalışma saatleri dışında uzman doktor olarak acil, yoğun 

bakım ve icap nöbetleri tutmaktadır. Ancak başvurucu ile aynı şekilde haftalık çalışma süresi 

dışında normal, acil veya branş nöbeti tutan 657 sayılı Kanun'a tabi memurlar ve sözleşmeli 

personel ile 2547 sayılı Kanun'a tabi tıpta uzmanlık öğrencilerine nöbet ücreti ödenirken 

2547 sayılı Kanun'a tabi uzman doktor olarak görev yapan başvurucuya nöbet ücreti 

ödenmemektedir. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığına bağlı olmakla birlikte Sağlık Bakanlığı 

                                                           
6 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı RG. 
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ile üniversitelerce birlikte kullanılan sağlık tesislerinde nöbet tutan öğretim üyelerine de 

nöbet ücreti ödenmektedir. 

22. Yukarıda da değinildiği üzere kamu personeli hakkında yerine getirilen 

hizmetin şartları ile mali hakların belirlenmesine ilişkin farklı düzenlemelerin yapılması söz 

konusu olabilir. Ancak somut olayda aynı nitelikte kamu hizmeti veren ve uzman doktorların 

da dâhil olduğu 657 sayılı Kanun'a tabi personel ile 2547 sayılı Kanun'a tabi tıpta uzmanlık 

öğrencilerine, ayrıca Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerce birlikte kullanılan sağlık 

tesislerinde nöbet tutan 2547 sayılı Kanun'a tabi öğretim üyelerine nöbet ücreti ödenirken 
üniversite hastanelerinde 2547 sayılı Kanun'a tabi olarak çalışan uzman doktorlara nöbet 

ücreti ödenmemesinin nesnel ve makul bir gerekçeye dayandırılmasını gerektirecek bir sebep 

bulunmadığı görülmüş, ayrıca müdahalenin nesnel ve makul bir gerekçeye dayandığı yolunda 

bir tespite ulaşılmasını gerektiren somut bir veri bulunamamıştır. Dolayısıyla kamu 

otoritesinin ortaya çıkardığı farklılığın başvurucunun mülkiyet hakkına yönelik ayrımcı bir 

muameleye yol açtığı görülmektedir. 

23. Sonuç olarak kamu makamlarının kamu personel rejimi ve buna bağlı olarak 

hizmet şartları ve mali haklarının belirlenmesi bakımından geniş bir takdir yetkisi 

bulunmakla birlikte somut olayın koşullan altında 657 sayılı Kanun'a tabi uzman doktorlar 

ile 2547 sayılı Kanun'a tabi uzman doktorlar arasında nöbet ücreti yönünden bir farklılık 

yaratıldığı dikkate alındığında bu durumun mülkiyet hakkına yönelik ayrımcı bir 

muameleye yol açtığı anlaşılmaktadır. Buna göre olayda objektif ve makul bir gerekçe 

gösterilmeden mülkiyet hakkına yapılan ayrımcı müdahale nedeniyle başvurucuya aşırı bir 

külfet yüklenmesine yol açılmıştır. Dolayısıyla başvuru konusu olayda mülkiyet hakkı 

bağlamında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır.” Denilmek suretiyle 

üniversite kadrolarında görev yapan öğretim görevlilerinin de nöbet ücreti ve icap nöbeti 

ücretinden yararlanabileceği yönünde karar vermiş bulunmaktadır. 

 

III. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALANLAR 

Üniversiteler bünyesinde üç grup tıpta uzmanlık eğitimi yapan personel 

bulunmaktadır. Her yıl iki dönem halinde üniversiteler tarafından YÖK e yapılan TUS 

başvuru kılavuzuna ilişkin üç tür seçenek bulunmaktadır. 

TUS Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları 

A. (SBA) Sağlık Bakanlığı adına diğer kurumlarda açılan kontenjanlar  

B. (YBU) Yabancı Uyruklular için açılan kontenjanlar  

C. (YÖK) Kadrosu Yükseköğretim Kurulu tarafından verilecek kontenjanlar 

Özlük hakları ve döner sermaye ek ödemesi açısından her bir grubu ayrı ayrı 

değerlendirmemiz gerekmektedir. 

A. (SBA) SAĞLIK BAKANLIĞI ADINA DİĞER KURUMLARDA AÇILAN 

KONTENJANLAR:  

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun hükmünde Kararnamenin Uzmanlık eğitimi yaptırılması başlıklı 56. Maddesi “ (1) 

Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrolarında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık 
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mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık 

eğitimi yaptırılabilir. Bu şekilde eğitim yapmak isteyenler, döner sermaye ek ödemesi hariç 

her türlü malî ve sosyal hakları Bakanlık veya bağlı kuruluşları tarafından karşılanmak üzere 

ilgili kurum ve kuruluşlarda görevlendirilebilir.” hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır. 

i. MALİ VE SOSYAL HAKLAR:  

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun hükmünde Kararnamenin Uzmanlık eğitimi yaptırılması başlıklı 56. Maddesi 

kapsamında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre üniversite sağlık uygulama 

ve araştırma merkezlerinde uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için 

üniversite tarafından bir atama söz konusu olmayıp Bakanlık tarafından görevlendirme 

yapılmaktadır. Malî ve sosyal hakları Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları tarafından 

karşılanmaktadır. 

 

ii. DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ:  

Bu düzenleme kapsamında bulunan personelin döner sermaye ek ödemesi; 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunun 58/c maddesine göre unvanlar itibariyle sağlık çalışanlarının 

alabilecekleri tavan ek ödeme oranları dikkate alınarak üniversite döner sermaye işletmesince 

ödenecektir. 

UNVANLAR DÖNER SERMAYE TAVAN ORANLAR 

675 Sayılı Kanuna Tabi Diğer Personel 

(Tabip) 

(2547/ 58-c – 2 Maddesi)  

%170 

 

iii. NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETİ: 

 Nöbet Ücreti  

 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un ek 33. maddesinde; sağlık kuruluşlarında acil, 

yoğun bakım ve icap nöbetleri tutan ve nöbet ücreti ödemesi yapılan sağlık personelinin; 

eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip, tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda 

bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora 

belgesi alanlar, diş tabibi, eczacılar ve diğer sağlık personeli olarak sayıldığı görülmektedir.  

6552 sayılı kanun 69 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 

33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

"Ek Madde 33 – Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı 

merkezleri, (Ek cümle:10/9/2014 - 6552/69 md.) aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı 

merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya 

branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen 

memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için 

(nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının 

aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek 

cümle:2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık 

hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak 

ayda (Ek cümle:10/9/2014 - 6552/69 md.) aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 

saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret 

damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.  
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 Gösterge 

a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 100 

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat 

hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda 

doktora belgesi alanlar 

90 

c) Diş tabibi ve eczacılar 80 

 

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 

tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi 

kapsamında bulunanlar (Ek cümle:10/9/2014 - 6552/69 md.) ile yataklı tedavi 

kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.  

Yukarıda yer alan düzenlemeler gereğince tıpta uzmanlık öğrencilerine yabancı 

uyruklular dahil izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi 

kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere) nöbet ücreti döner sermaye tarafından 

ödenecektir. 

İcap Nöbeti Ücreti: 

İcap nöbetinin hakedilmesi ve ödenmesine ilişkin olarak görüş vermeye yetkili 

kurumlar ile kamu hesaplarının incelendiği ve yargılamasının yapıldığı Sayıştay kararları 

arasında uygulama birliği olmadığı görülmektedir. 

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı Görüşü7; “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliğinin 42 inci maddesinde nöbet hizmetleri evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti 

olarak belirlenmiş olup, icap nöbeti (ev nöbeti); 

"Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda 

uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. £v 

nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. 

Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma 

her davette gelmeye mecburdur " 

Şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, icap nöbeti, yeteri kadar uzman hekimin 

bulunmadığı sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmasını Önlemek 

maksadıyla öngörülen bir nöbet türü olup, sadece uzman hekimler tarafından ifa 

edilmektedir. 

Bu itibarla, 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)  bendi 

kapsamında tıpta uzmanlık öğrenimi yapanların icap nöbeti tutması mümkün 

olmadığından, bunlara icap nöbeti ücretinin Ödenmesine de imkân bulunmamaktadır.” 

Yönünde olup, tabiplere icap nöbeti ödenmemesi gerektiği belirtilmektedir. 

b) Sayıştay Daire Kararı8: “21.1.2010 tarihli ve 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık 

Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

                                                           
7 Maliye Bakanlığı BÜMKO 14.05.2015 tarih ve 4539 sayılı yazısı 
8 Sayıştay 1. Dairesi, 27.11.2018 tarih ve 10726 Karar, 70 İlam Numaralı Kararı. 
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Kanunun 10 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesi 

yeniden düzenlenerek “İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin 

kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle 

karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az 

olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap 

nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 

saati geçemez.” hükmüne yer verilmiş ve icap nöbeti ücreti ödenecek personelin kapsamı 

genişletilerek “İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına 

müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personel” in tamamına icap nöbeti ücreti 

ödenmesine imkan tanınmıştır. Söz konusu düzenlemenin gerekçesi incelendiğinde, “sağlık 

kurum ve kuruluşlarında sağlık personelinin yanı sıra diğer hizmet sınıflarında olup nöbet 

tutan personelin mağduriyetini gidermek amacıyla” düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu düzenlemeye göre, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak ve aylık 

toplam 120 saati geçmemek üzere, fiilen icap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında 

kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele, hizmet sınıfı ve görev unvanına 

bakılmaksızın icap nöbeti ücreti ödenmesi gerekmektedir. 

Kanunun bu açık hükmüne karşın, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliğinin nöbet türlerine ilişkin 42 nci maddesinde yer alan düzenlemeden hareketle, 

sadece uzman hekim unvanlı personele icap nöbet ücretinin ödenebileceği, diğer personele 

ödenemeyeceği iddia edilemez. 

Bu itibarla, ... Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde fiilen icap 

nöbeti tutan personele icap nöbeti ücreti ödenmesinin mevzuata uygun olduğu 

anlaşıldığından ilişilecek husus bulunmadığına, 

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ 

tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık 

olmak üzere oy çokluğuyla,” karar verilmiştir. Burada dikkat edileceği üzere 657 Sayılı DMK 

nun ek 33 üncü maddesinde icap nöbetinin sadece uzman tabiplere değil icap nöbeti tutan ve 

bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile 

sözleşmeli personel” in tamamına icap nöbeti ücreti ödenmesinin mümkün olduğu 

belirtilmektedir. 

B. (YBU) YABANCI UYRUKLULAR İÇİN AÇILAN KONTENJANLAR  

i. MALİ VE SOSYAL HAKLAR: 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' nin 14 üncü maddesi 

kapsamında Üniversitelerin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yabancı uyruklular 

kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimi görmekte oldukları için bunlara aylık ödenmez. 

6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

(Mad.25) 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta 

olanlara, ilgili kurumun döner sermayesinden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda 

kurum bütçesinden, vakıf üniversitelerinde ise kendi bütçelerinden (13.000) gösterge 
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rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu 

ödemeden damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaz.” 

2021 yılı ödeme tutarı 

13.000 x 0,165786 = 2.155,22 TL  

Bu kapsamda Tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık 

eğitimi yapmakta olanlara döner sermayeden (13 000) gösterge rakamının memur aylık 

katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak olan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır. 

ii. DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ:  

Üniversitelerin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yabancı uyruklular kadrosuz 

ve aylıksız olarak uzmanlık eğitim görmekte olup, bunlara döner sermayeden ek ödeme 

yapılmasına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.  

Açılmakta olan idari davalarda zaman zaman yabancı uyruklu öğrenciler lehine 

kararların verilmekte olduğu görülse de (Mahkeme kararı ile ek ödeme alanlar dışında) 

mevzuat düzenlemesi yapılmadan bunlar için idare tarafından resen genel bir uygulama 

yapılarak döner sermayeden ek ödeme yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.  

iii. NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETİ:  

 Nöbet Ücreti  

 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' nin 19 uncu maddesi 

kapsamında Üniversitelerin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yabancı uyruklular kadrosuz 

ve aylıksız olarak uzmanlık eğitim görmekte olup, bu kişiler aynı Yönetmeliğin 26 ıncı 

maddesindeki "sağlık hizmeti sunumunda görev alır" hükmü gereğince Nöbet ve döner 

sermaye gelirine katkıda bulunmaktadırlar. 

6552 sayılı kanun 69 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 

33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

"Ek Madde 33 – Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı 

merkezleri, (Ek cümle:10/9/2014 - 6552/69 md.) aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı 

merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya 

branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen 

memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için 

(nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının 

aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek 

cümle:2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık 

hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak 

ayda (Ek cümle:10/9/2014 - 6552/69 md.) aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 

saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret 

damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.  

 Gösterge 

d) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 100 

e) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat 

hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda 

90 
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doktora belgesi alanlar 

f) Diş tabibi ve eczacılar 80 

 

Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 

tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi 

kapsamında bulunanlar (Ek cümle:10/9/2014 - 6552/69 md.) ile yataklı tedavi 

kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.  

Yukarıda yer alan düzenlemeler gereğince tıpta uzmanlık eğitimi yapan yabancı 

uyruklular dahil izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi 

kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere) nöbet ücreti döner sermaye tarafından 

ödenecektir. 

İcap Nöbeti Ücreti 

İcap nöbetinin hakedilmesi ve ödenmesine ilişkin olarak görüş vermeye yetkili 

kurumlar ile kamu hesaplarının incelendiği ve yargılamasının yapıldığı Sayıştay kararları 

arasında uygulama birliği olmadığı görülmektedir. 

a) Hazine ve Maliye Bakanlığı Görüşü9; “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme 

Yönetmeliğinin 42 inci maddesinde nöbet hizmetleri evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti 

olarak belirlenmiş olup, icap nöbeti (ev nöbeti); 

"Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda 

uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. £v 

nöbetçisi mesai saatleri dışında kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. 

Ev nöbetçisi akşam vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma 

her davette gelmeye mecburdur " 

Şeklinde tanımlanmıştır. Dolayısıyla, icap nöbeti, yeteri kadar uzman hekimin 

bulunmadığı sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmasını Önlemek 

maksadıyla öngörülen bir nöbet türü olup, sadece uzman hekimler tarafından ifa 

edilmektedir. 

Bu itibarla, 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)  bendi 

kapsamında tıpta uzmanlık öğrenimi yapanların icap nöbeti tutması mümkün 

olmadığından, bunlara icap nöbeti ücretinin Ödenmesine de imkân bulunmamaktadır.” 

Yönünde olup, tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara icap nöbeti ödenmemesi gerektiği 

belirtilmektedir. 

b) Sayıştay Daire Kararı10: “21.1.2010 tarihli ve 5947 sayılı Üniversite ve 

Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 10 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesi 

yeniden düzenlenerek “İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin 

kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle 

karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az 

olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet 

ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati 

                                                           
9 Maliye Bakanlığı BÜMKO 14.05.2015 tarih ve 4539 sayılı yazısı 
10 Sayıştay 1. Dairesi, 27.11.2018 tarih ve 10726 Karar, 70 İlam Numaralı Kararı. 
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geçemez.” hükmüne yer verilmiş ve icap nöbeti ücreti ödenecek personelin kapsamı 

genişletilerek “İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına 

müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personel” in tamamına icap nöbeti ücreti 

ödenmesine imkan tanınmıştır. Söz konusu düzenlemenin gerekçesi incelendiğinde, “sağlık 

kurum ve kuruluşlarında sağlık personelinin yanı sıra diğer hizmet sınıflarında olup nöbet 

tutan personelin mağduriyetini gidermek amacıyla” düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu düzenlemeye göre, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak ve aylık 

toplam 120 saati geçmemek üzere, fiilen icap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında 

kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele, hizmet sınıfı ve görev unvanına 

bakılmaksızın icap nöbeti ücreti ödenmesi gerekmektedir.” kararı verilmiştir.  

Ancak Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' nin 19 uncu 

maddesi kapsamında Üniversitelerin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yabancı 

uyrukluların kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimi görmekte olması nedeni ile 

memur ve sözleşmeli personel statüsünde bulunmaması nedeniyle icap nöbetinden 

yararlanıp yararlanamayacağı konusunda 657 sayılı Kanunda bir düzenleme 

yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

C. (YÖK) KADROSU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN 

VERİLECEK KONTENJANLAR 

 

i. MALİ VE SOSYAL HAKLAR:  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesinde; “(Değişik bent: 12/08/1986 - 

KHK 260/3 md.) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, 

inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri 

yapan öğretim elemanıdır.…...” Hükmü yer almaktadır. 

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş 

Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereğince, üniversitelerde görevlendirme nasıl 

yapılmaktadır?  

2547 Sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde yer alan düzenlemenin uygulamasına 

ilişkin atama usul ve esasların ise “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu yönetmeliğin kapsam başlıklı 2 inci maddesinde; “(1) Bu Yönetmelik, 

devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi 

kadrolarına yapılacak atamaları kapsar. 

(2) ……….. 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve 

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği …………. Hükümlerine göre uzmanlık 

eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, 

…………..uygulanmaz.” denilmek suretiyle bu durumda olanların yönetmelik hükümlerine 

bağlı olmadan, doğrudan araştırma görevlisi kadrolarına atanmak suretiyle uzmanlık eğitimi 

veya yan dal uzmanlık eğitimi almakta olduklarını görüyoruz. 
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Bu kapsamda bulunan personelin mali ve sosyal hakları üniversite özel bütçesi 

tarafından ödenmektedir. 

ii. DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ:  

Bu düzenleme kapsamında bulunan personelin döner sermaye ek ödemesi 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunun 58/c maddesine göre araştırma görevlileri %500 oranına kadar, 

üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenecek ek ödeme oranları dikkate alınarak 

belirlenecektir. 

 

UNVANLAR DÖNER SERMAYE TAVAN ORANLAR 

Araştırma Görevlisi (2547/ 58-c – 1 Maddesi)  

%500 

 

iii. NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETİ:  

 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un ek 33. maddesinde; sağlık kuruluşlarında acil, 

yoğun bakım ve icap nöbetleri tutan ve nöbet ücreti ödemesi yapılan sağlık personelinin; 

eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip, tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda 

bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora 

belgesi alanlar, diş tabibi, eczacılar ve diğer sağlık personeli olarak sayıldığı görülmektedir.  

6552 sayılı kanun 69 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 

33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

"Ek Madde 33 – Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı 

merkezleri, (Ek cümle:10/9/2014 - 6552/69 md.) aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı 

merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya 

branş nöbeti tutarak, bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen 

memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için 

(nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen gösterge rakamlarının 

aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. (Ek 

cümle:2/1/2014 - 6514/10 md.) Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık 

hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler için yüzde elli oranında artırımlı ödenir. Ancak 

ayda (Ek cümle:10/9/2014 - 6552/69 md.) aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde 60 

saatten, diğer yerlerde ve hiçbir şekilde 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret 

damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.  

 Gösterge 

a) Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 100 

b) Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat 

hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda 

doktora belgesi alanlar 

90 

c) Diş tabibi ve eczacılar 80 
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Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 

tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi 

kapsamında bulunanlar (Ek cümle:10/9/2014 - 6552/69 md.) ile yataklı tedavi 

kurumlarında çalışan ve 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrası kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.  

Yukarıda yer alan düzenlemeler gereğince tıpta uzmanlık eğitimi yapanlara izin 

suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az 

olmamak üzere) nöbet ücreti döner sermaye tarafından ödenecektir. 

d) Sayıştay Daire Kararı11: “21.1.2010 tarihli ve 5947 sayılı Üniversite ve 

Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunun 10 uncu maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 33 üncü maddesi 

yeniden düzenlenerek “İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin 

kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personele, izin suretiyle 

karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az 

olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40'ı tutarında icap nöbet 

ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saati 

geçemez.” hükmüne yer verilmiş ve icap nöbeti ücreti ödenecek personelin kapsamı 

genişletilerek “İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına 

müsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmeli personel” in tamamına icap nöbeti ücreti 

ödenmesine imkan tanınmıştır. Söz konusu düzenlemenin gerekçesi incelendiğinde, “sağlık 

kurum ve kuruluşlarında sağlık personelinin yanı sıra diğer hizmet sınıflarında olup nöbet 

tutan personelin mağduriyetini gidermek amacıyla” düzenlemenin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu düzenlemeye göre, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak ve aylık 

toplam 120 saati geçmemek üzere, fiilen icap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında 

kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen personele, hizmet sınıfı ve görev unvanına 

bakılmaksızın icap nöbeti ücreti ödenmesi gerekmektedir.” kararı verilmiştir.  

e) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu12; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 

4. İdari Dava Dairesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin nöbet 

ücretleri ile ilgili olarak vermiş olduğu iki farklı karara ilişkin olarak içtihadın 

birleştirilmesine yönelik kararında “Mali haklarla ilgili düzenlemelerin yorum ve kıyas 

yoluyla genişletilmesinin hukuka uygun olmadığı” yönünde karar vermiştir. 

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararında özetle; 

 

“Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin E: 2019/3188 Sayılı 

Dosyasına Konu Yargılama Sürecine ilişkin olarak dava konusu istemin özeti: Üniversitesi 

Biriminde Ar. Gör. Dr. olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu'nun Ek 33. maddesi uyarınca, nöbet tuttuğu saatlerde acil servis ve koroner yoğun 

bakım başta olmak üzere hastane içindeki tüm yoğun bakım birimlerine de hizmet 

verdiğinden bahisle, nöbet ücretinin eksik ödendiği tarihten itibaren arttırımlı ödenmesi 

istemiyle 06/11/2018 tarihinde yaptığı başvurunun zımmen reddine ilişkin Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği işleminin iptali ile nöbet 

                                                           
11 Sayıştay 1. Dairesi, 27.11.2018 tarih ve 10726 Karar, 70 İlam Numaralı Kararı. 
12 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 23.11.2021 tarih ve 2020/152 E, 2020/160 K, Sayılı Kararı. 
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ücretlerinin eksik ödemenin yapıldığı tarihlerden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 

ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir. 

Benzer bir konuda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 

E:2019/122 Sayılı Dosyasına Konu Yargılama Sürecine ilişkin olarak dava konusu istemin 

özeti: Üniversitesi Biriminde sağlık teknisyeni olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, 

tutmuş olduğu nöbetlerden elde edilen hakların 01/01/2014 tarihinden itibaren tarafına 

ödenmesi istemiyle yaptığı 01/08/2017 tarihli başvurusunun reddine ilişkin 21/09/2017 tarih 

ve 7417 sayılı işlemin iptali ile eksik ödenen nöbet ücretlerinin eksik ödemenin yapıldığı 

tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir. 

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesin 13/03/2019 tarih ve 

E:2019/122, K:2019/223 sayılı kararında özetle; 

Mali haklarla ilgili düzenlemelerin yorum ve kıyas yoluyla genişletilmesinin hukuka 

uygun olmadığı, bu sebeplerle mevzuatta sayılmayan bir birimde sağlık teknisyeni olarak 

görev yapan ve bu birimde nöbet tutan davacının burada ifa ettiği nöbet nedeniyle acil servis 

birimine de hizmet verdiğinden bahisle %50 artırımlı nöbet ücretinden yararlanamayacağı 

sonucuna varıldığı,” 

Belirtilerek; Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın, Ankara Bölge 

İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 13/03/2019 tarih ve E:2019/122, K:2019/223 

sayılı kararı doğrultusunda giderilmesine kesin olarak, 23/11/2020 tarihinde oyçokluğu ile 

karar verilmiştir.  

 

D. TABİP, UZMAN TABİP VE TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YAPAN 

PERSONELE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME  

 

Kadro Unvanı Kadro / Maaş ve 

Sosyal Hakları 

Döner Sermaye Ek 

Ödeme Tavanı 

Nöbet Ücreti İcap Nöbeti 

Ücreti 

Tabip  

(657 Sayılı DMK 

Tabi SKS 

Kadrosunda) 

Maaş ve sosyal 

hakları üniversite 

tarafından 

karşılanmaktadır. 

2547/ 58-c Maddesi 

Üniversite döner 

sermayesi %170 

oranında 

(657/Ek 

Mad- 33) 
Yararlanır 

(657/Ek 

Mad- 33) 
Yararlanır 

Uzman Tabip  

(657 Sayılı DMK 

Tabi SKS 

Kadrosunda) 

Maaş ve sosyal 

hakları üniversite 

tarafından 

karşılanmaktadır. 

2547/ 58-c Maddesi 

Üniversite döner 

sermayesi %600 

oranında 

(657/Ek 

Mad- 33) 
Yararlanır 

(657/Ek 

Mad- 33) 
Yararlanır 

Uzman Tabip 

(2547 – 2914 

Sayılı Kanuna 

Tabi Öğretim 

Görevlisi) 

Maaş ve sosyal 

hakları üniversite 

tarafından 

karşılanmaktadır. 

2547/ 58-c Maddesi 

Üniversite döner 

sermayesi %800 

oranında 

 

Görüş Birliği 

Yoktur 

 

Görüş Birliği 

Yoktur 

 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapan Personel 

 

https://www.memurlar.net/arama/anahtar/default.aspx?Search=art%FDr%FDml%FD%20n%F6bet%20%FCcreti
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Kontenjan Türü Kadro / Maaş ve 

Sosyal Hakları 

Döner Sermaye Ek 

Ödeme Tavanı 

Nöbet Ücreti İcap Nöbeti 

Ücreti 

(SBA) Sağlık 

Bakanlığı adına 

diğer kurumlarda 

açılan kontenjanlar 

Sağlık Bakanlığı 

tarafından 

karşılanmaktadır. 

Üniversite Döner 

Sermayesi %170 

Oranında 

 

(2547/50-e ve 

657/Ek Mad- 

33) 
Yararlanır 

 

Görüş Birliği 

Yoktur 

(YBU) Yabancı 

uyruklular için 

açılan kontenjanlar 

*Kadrosuz ve 

aylıksız uzmanlık 

eğitimi 

görmektedir 

*1219 sayılı 

Kanunun Ek Mad. 

14 Gereğince; 

Üniversite döner 

sermayesi (13.000) 

gösterge 

rakamlarının 

memur aylık 

katsayısı ile 

çarpımı sonucu 

bulunacak tutarda 

ödeme 

yapılacaktır. 

Döner Sermayeden 

Ek Ödeme Yapılmaz 

(1219 sayılı 

Kanunun Ek Mad. 

14)  

 

(2547/50-e ve 

657/Ek Mad- 

33) 
Yararlanır 

 

Görüş Birliği 

Yoktur 

(YÖK) Kadrosu 

Yükseköğretim 

Kurulu tarafından 

verilecek 

kontenjanlar 

Araştırma 

Görevlisi 

kadrosuna 

atanmakta olup, 

maaş ve sosyal 

hakları üniversite 

tarafından 

karşılanmaktadır. 

 

Üniversite döner 

sermayesi %500 

oranında 

 

(2547/50-e ve 

657/Ek Mad- 

33) 
Yararlanır 

 

Görüş Birliği 

Yoktur 

3. SONUÇ 

Aynı nitelikte kamu hizmeti veren fakat farklı mevzuat hükümlerine göre istihdam 

edilen personele yapılmakta olan döner sermaye ek ödemesi, nöbet ücreti ve icap nöbeti 

ücretine yönelik ilgili mevzuat, görüş yazıları, Sayıştay Kararları, Danıştay Kararları ve 

Anayasa Mahkemesi kararlarının değerlendirilmesi sonucunda; 

A. Mali ve Sosyal Hakları Açısından 

 Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında 657 Sayılı DMK göre 

istihdam edilen tabip ve uzman tabiplerin mali ve sosyal hakları üniversite özel 

bütçesinden karşılanmaktadır. 

 Uzmanlık eğitimlerini tamamladıktan sonra Devlet hizmet yükümlüsü olarak 

Üniversitelerde öğretim görevlisi kadrosuna atanan uzman tabiplerin mali ve sosyal hakları 

üniversite özel bütçesinden karşılanmaktadır. 
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 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi 

kapsamında tıpta uzmanlık öğrenimi yapan ve araştırma görevlisi kadrosunda istihdam 

edilen personelden;  

a.  663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun hükmünde Kararnamenin Uzmanlık eğitimi yaptırılması başlıklı 56. 

Maddesi kapsamında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre üniversite sağlık 

uygulama ve araştırma merkezlerinde uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi 

yaptırılanlar için üniversite tarafından bir atama söz konusu olmayıp Bakanlık 

tarafından görevlendirme yapılmaktadır. Malî ve sosyal hakları Sağlık Bakanlığı veya 

bağlı kuruluşları tarafından karşılanmaktadır. 

b. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' nin 19 uncu 

maddesi kapsamında Üniversitelerin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yabancı 

uyruklular kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimi görmekte oldukları için bunlara 

aylık ödenmez. Ancak 1219 sayılı Kanunun Ek Mad. 14 Gereğince; Üniversite döner 

sermayesi (13.000) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutarda ödeme yapılacaktır. 

c. Kadrosu Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen kontenjanlar 

kapsamında Üniversitenin araştırma görevlisi kadrolarına yapılan atmalarda malî ve sosyal 

hakları üniversite özel bütçesi tarafından karşılanmaktadır. 

B. Döner Sermaye Ek Ödemesi Açısından 

 Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında 657 Sayılı DMK göre 

istihdam edilen tabip ve uzman tabiplerden 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde görevlendirilen tabiplere 2547 sayılı Kanunun 

58/c maddesine göre %170, uzman tabiplere %600 oranını aşmayacak şekilde Üniversite 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranlarda döner sermaye ek ödemesi yapılması 

gerektiği, 

 Uzmanlık eğitimlerini tamamladıktan sonra Devlet hizmet yükümlüsü olarak 

Üniversitelerde öğretim görevlisi kadrosuna atanan uzman tabiplere 2547 sayılı Kanunun 

58/c maddesine göre %800 aşmayacak şekilde Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenecek oranlarda döner sermaye ek ödemesi yapılması gerektiği, 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi 

kapsamında tıpta uzmanlık öğrenimi yapan ve araştırma görevlisi kadrosunda istihdam 

edilen personelden;  

a. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun hükmünde Kararnamenin Uzmanlık eğitimi yaptırılması başlıklı 56. 

Maddesi kapsamında tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre üniversite sağlık 

uygulama ve araştırma merkezlerinde uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi 

yaptırılanlar için 2547 sayılı Kanunun 58/c maddesine göre %170 oranını aşmayacak şekilde 

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek oranlarda döner sermaye ek ödemesi 

yapılması gerektiği, 

b. Yabancı uyruklular 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun (Mad.25) 1219 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesine göre “Tıpta 

ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara, ilgili 

kurumun döner sermayesinden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden, 

vakıf üniversitelerinde ise kendi bütçelerinden (13.000) gösterge rakamının memur aylık 

katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden damga vergisi 

dışında herhangi bir kesinti yapılmaz.” Hükmüne göre döner sermaye bütçesinden ödeme 
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yapılır. Bunun dışında Üniversitelerin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yabancı 

uyruklular kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitim görmekte olup, bunlara döner 

sermayeden ek ödeme yapılmasına ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.  

Açılmakta olan idari davalarda zaman zaman yabancı uyruklu öğrenciler lehine 

kararların verilmekte olduğu görülse de (Mahkeme kararı ile ek ödeme alanlar dışında) ilgili 

kanunlarda düzenleme yapılmadan bunlar için idare tarafından resen genel bir uygulama 

yapılarak döner sermayeden ek ödeme yapılmasının mümkün olmadığı, 

c. Kadrosu Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen kontenjanlar 

kapsamında Üniversitenin araştırma görevlisi kadrolarına yapılan atmalarda 2547 sayılı 

Kanunun 58/c maddesine göre %500 oranını aşmayacak şekilde Üniversite Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenecek oranlarda döner sermaye ek ödemesi yapılması gerektiği, 

değerlendirilmektedir. 

C. Nöbet Ücreti Ödemesi Açısından 

 Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında 657 Sayılı DMK göre 

istihdam edilen tabip ve uzman tabiplerin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un ek 33. 

maddesi gereğince yapılacak olan nöbet ücreti ödemesinden yararlanacakları, 

 Uzmanlık eğitimlerini tamamladıktan sonra Devlet hizmet yükümlüsü olarak 

üniversitelerde öğretim görevlisi kadrosuna atanan uzman tabiplere nöbet ücretinin 

ödenmemesine ilişkin Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüş 

yazıları ile Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru sonucunda vermiş olduğu kararların 

farklı olması ve söz konusu öğretim elemanlarının 657 sayılı DMK tabi olmaması nedeni ile 

nöbet ücreti ödenmesine ilişkin yorum farklılıkları bulunduğu, sorunun çözümüne yönelik 

olarak 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde bir düzenleme yapılması gerektiği,  

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi 

kapsamında tıpta uzmanlık öğrenimi yapan ve araştırma görevlisi kadrosunda istihdam 

edilen personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un ek 33. Maddesi gereğince yapılacak 

olan nöbet ücreti ödemesinden de yararlanacakları, 

 

değerlendirilmektedir. 

 

D. İcap Nöbeti Ücreti Ödemesi Açısından 

 Üniversite Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında 657 Sayılı DMK göre 

istihdam edilen tabip ve uzman tabiplerin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un ek 33. 

maddesi gereğince yapılacak olan icap nöbeti ücreti ödemesinden yararlanacakları, 

 Uzmanlık eğitimlerini tamamladıktan sonra Devlet hizmet yükümlüsü olarak 

üniversitelerde öğretim görevlisi kadrosuna atanan uzman tabiplere icap nöbeti ücretinin 

ödenmemesine ilişkin Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüş 

yazıları ile Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru sonucunda vermiş olduğu kararların 

farklı olması ve söz konusu öğretim görevlilerinin 657 sayılı DMK tabi olmaması nedeni ile 

icap nöbeti ücreti ödenmesine ilişkin yorum farklılıkları bulunduğu, sorunun çözümüne 

yönelik olarak 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinde bir düzenleme yapılması 

gerektiği,  
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 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi 

kapsamında tıpta uzmanlık öğrenimi yapan personele ilişkin, Danıştay İdari Dava 

Daireleri Kurulunun içtihadın birleştirilmesine ilişkin olarak “Mali haklarla ilgili 

düzenlemelerin yorum ve kıyas yoluyla genişletilmesinin hukuka uygun olmadığı” yönünde 

vermiş olduğu kararı da dikkate alındığında icap nöbet ücreti ödenmesine ilişkin yorum 

farklılıkları bulunduğu, sorunun çözümüne yönelik olarak 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü 

maddesinde bir düzenleme yapılması gerektiği,  

 

değerlendirilmektedir. 

 

 

 


