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Amaç:
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Döner Sermaye İşletmesi gelir
kaynaklarından elde edilen kârdan 2547 sayılı yasaya tabi öğretim elemanları ile 657 sayılı yasaya tabi
memurlann yararlanma esaslarını belirlemektir. ' • / •
Dayanak:
Madde 2- Bu Yönerge 2 5 4 7 sayılı y a s a n ı n değişik 58. Maddesini değiştiren, 260 sayılı yasa
hükmündeki kararın 5. maddesine ve 30.06.1989 tarihli 3 7 5 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'nin
16. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Gelir Kaynakları:
Madde 3- AİBÜ Döner Sermaye İşletmesi'nin gelir kaynaklan şunlardır:
a) Yükseköğretim kurumlan dışmdaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek
bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerin gelirleri,
b) Belirli bilimsel araştırma sonuçlanndan sağlanan gelirler,
c) Tahlil, uygulama, iş değerlendirmesi ve organizasyonu hizmetlerinden sağlanan gelirler,
d) Üniversiteye ait fiziki kapasitenin değerlendirilmesi ile faaliyet alanı ile sınırlı olarak üretilen mal ve
hizmetlerin Rektörün izniyle açılan satış yerlerinde pazarlanmasından-satışından elde edilen gelirler,
e) Her türlü eğitim-öğretim kurslarıdan sağlanan gelirler,
f) Katma bütçelerden sağlanan her türlü yardımlar,
g) Bağışlar, yardımlar (ayni ve nakti taşınır ve taşınmaz mallar) ve diğer gelirler.
h) Geçen yılların gelir fazlası,
ı) Diğer gelirler,
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Kâr Dağıtımı:
Madde 4- Döner sermayeden sağlanan kânn %30'u gelir getiren fakülte, yüksekokul, bölüm ve birimlerin
araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına, %8'i Araştırma Fonu'na, %1'i Çocuk Esirgeme Kurumu'na
aktanlır. Kânn gertye kalan %60'ı, vezneye girişi izleyen ay içinde hak edenlere ödenir.
Kâr Dağıtım Esasları:
Madde 5- Döner Sermaye gelirinden 4. maddede belirtilen pay aynldıktan sonra kalan miktar hak
edenlere aşağıdaki katkı paylarına göre ödenir.
Ortak Hükümler:
Madde 6- Kâr dağıtımı aşağıdaki ortak hükümlere göre yapılır.
a) Birden fazla fakülte, yüksekokul, bölümü ve birimi ilgilendiren mal ve hizmet üretiminde her birim

kendi üretim payını alır.
b) Kâr puanı belirlenmesinde mal ve hizmet üretiminde çalışılan süre,

işin niteliği, zorluğu ve katkı derecesi esas alınır. Hesaplamada buçuklu çıkan puan tam sayıya
tamamlanır.
c) İdari görevlerde bulunan, mal-hizmet üretiminde görev alan ve döner sermaye gelirinden kâr payı
alan elemanların üretim tamamlanmadan görevden ayrılmaları, raporlu, izinli ve emekli olmaları
halinde, görevde bulunma ve çalışma sürelerine düşen kâr paylan kendilerine ödenir.
d) Kurs, bilirkişilik, görüş bildirme, proje ve araştırma gibi çalışmaları yapanlara kâr hesabı özel olarak
yapılır ve ödenir.
e) Kâr puan hesabı taslağı Döner Sermaye İşletme Müdürü tarafından hazırlanarak Üniversite Yönetem
Kurulu'na sunulur.
f) Birden fazla idari görevi bulunan elemanlara, puanı yüksek olan idari kâr puanı üzerinden tek ödeme
yapılır.
g) Kâr dağıtımından yararlanan elemanlar hangi nedenle olursa olsun (izin, rapor, görevlendirme vb.)
iki aydan fazla süre görev yerinden ayrıldıkları takdirde, görevde bulunmadıkları süre içinde elde edilen
döner sermaye kârından pay alamazlar.
h) Madde 5'de belirtilen kâr dağıtımından faydalanamayan, ancak vekaleten idari görev alan
elemanlara vekalet ettikleri sürede elde edilen kârdan kendilerine 1 puan karşılığı pay ödenir.
Madde 7- Bu Yönerge AİBÜ Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Madde 8- Bu Yönerge hükümlerini AİBÜ Rektörü yürütür.

