T.C.
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK
EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI
AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1- Bu metin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Döner Sermaye Faaliyetleri kapsamında elde edilen gelirlerden yapılacak ek ödeme usul ve esaslarını
belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
DAYANAK
MADDE 2- Bu metinde yer alan usul ve esaslar, 2547 sayılı Kanunun 58. Maddesi ile
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Olan Ek Ödemenin Dağıtılmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen;
a) Bireysel gelir getirici faaliyet puanı: Birim içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan
mesai içi ve mesai dışı puanlarının toplamından oluşan puanı,
b) Birim: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesini,
c) Döner sermaye geliri: İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner
sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,
ç) Ek ödeme matrahı: Ek ödemeden yararlanacak personelin aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek
(geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev ve yabancı dil tazminatı hariç)
toplamını,
d) Gider: İlgili mevzuat uyarınca döner sermaye faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan harcamaları,
e) Gelir getirici faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir getiren faaliyetleri,
f) Kanun: 2547 Sayılı Kanunu,
g) Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1’inci
maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,
ğ) Ödeme dönemi: Yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemler ile Kanunun 58
inci maddesinin (e) fıkrası kapsamına giren birimler açısından, hizmetin gerçekleşmesi ve gelirin
tahsilâtına göre bu usul ve esaslar dikkate alınarak Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yönetim
Kurulunca belirlenen ödeme dönemini,
h) Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri,
ı) Yönetim kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi yönetim kurulunu,
ifade eder.
i) Yönetmelik: Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin
dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliği,

FAALİYET ALANLARI
MADDE 4- Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini ön planda bulundurmak kaydıyla, elde
edilen sonuçların yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak ulusal ve bölgesel mühendislik sorunlara çözüm
getirecek faaliyetler ile bu yolla elde edilecek ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, özel, tüzel veya gerçek
kişilerce Fakülte içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde istenecek bilimsel görüş, araştırma, inceleme,
eğitim, yayım, danışmanlık, analiz, patent ve tescil, plan-proje yapımı, laboratuvar analizleri,
organizasyon, prototip (ilk örnek) yapımı ile bunlara ilişkin raporların düzenlenmesi ve benzeri
hizmetlerdir.

GENEL İLKELER
MADDE 5 – (1) Döner sermaye gelirinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanları,
memurlar ve sözleşmeli personele ek ödeme yapılmaz.
(2) Kanunun 58. Maddesinin (e) fıkrasında sözü edilen, öğretim elemanlarının birim imkanlarını
kullanmaksızın verdikleri hizmetler karşılığında tahsil edilen gelirlerden hizmetin gerçekleşme oranına
bağlı olarak aylara bölünerek ek ödeme yapılabilir.
(3) Yapılacak ek ödeme oranlarının belirlenmesinde Yönetmeliğin Dağıtım Esasları başlıklı 5 inci
maddesinin 3 üncü fıkrasındaki (B) “Bireysel Gelir Getirici Faaliyet Puanı” esas alınır.
(4) Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine aylık (ek gösterge dahil), yan
ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile
yabancı dil tazminatı hariç) toplamından oluşan ek ödeme matrahının mesai içi % 800'ünü, mesai dışı
%400 ü, diğer personele ise %150 ek ödeme oranının geçmemek üzere ödenir. A puanı hesaplamada
Kadro-görev-unvan katsayıları Ek-1de belirtilen katsayılar üzerinden hesaplanır.
(5) Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasının birinci bendi hükmü uyarınca döner sermaye gelirlerinden
tahsil edilen kısmın %30’u kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım,
kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile
yönetici payları için kullanılır. Yönetici payı olarak ayrılacak miktar, bu tutarın %20’sini geçemez.
(6) Öğretim elemanları birim imkânlarını kullanmaksızın ürettikleri hizmetler (danışmanlık, proje yapımı
gibi) karşılığında elde ettikleri gelirlerden ilgili kanunun 58. Maddesinin (b) fıkrasının birinci bendi
uyarınca yapılacak kesintilerin uygulanmasında (e) fıkrasının ikinci bendi gereğince % 15 oranı uygulanır.
(7) Döner sermaye gelirlerinden, gelir getirici faaliyetlerine bakılmaksızın dekan ve yardımcılarına yönetici
payı olarak ödenecek miktar, Kanunun (f) fıkrası uyarınca belirlenen tavan oranlar uygulanır.
(8) Yapılacak ödemelerde gelir-gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde
ek ödeme yapılır.
(9) Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen amaçlarla bir takvim yılı içinde toplam üç aya
kadar görevlendirilenlere ek ödeme yapılır. Ancak, 39 uncu maddede belirtilen görevlendirmelerden
kongre, konferans ve seminerlere, bildirisiz katılımlarda (davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç)
bu süre takvim yılı içinde toplam 10 iş gününü geçemez.
(10) Döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan öğretim elemanları ile 657 Sayılı Kanuna tabi personele
yapılacak ek ödemelerde kanunun 58’nci maddesinin (c) fıkrası hükümleri uygulanır.
DAĞITIM ESASLARI
MADDE 6- (1) Tahsil edilen gelirlerin dağıtılmasına, fakültenin ihtiyaçları, genel mali durumu,
gelecekteki plan ve projeleri dikkate alınarak, fakülte yönetim kurulu tarafından karar verilir.
(2) Fakültenin imkanları doğrudan kullanılmaksızın yapılan gelir getirici faaliyetlerden (danışmanlık, proje
yapımı vb) elde edilen gelirlerin yasal kesintileri yapıldıktan sonra, faaliyeti yapanın talebi üzerine ödeme
yapılır.
(3) Tahsil edilen döner sermaye gelirlerinden, gelir-gider dengesi gözetilerek, o kalemle ilgili varsa
masraflar düşüldükten sonra, asgari % 30 ilgili kuruma (yönetici payı dahil), % 8 KDV, % 5 araştırma fonu
payı, % 1 hazine hissesi düşüldükten sonra geriye kalan kısmı ek ödeme olarak dağıtılır.
(4) Hüküm bulmayan hallerde ilgili kanun ve yönetmelik maddelerinin amir hükümlerine göre işlem
yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

YÜRÜRLÜK
MADDE 8 – (1) Kanunun 58.Maddesi ve ilgili Yönetmelik kapsamında hazırlanan bu usul ve esaslar
06/03/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
GEÇİCİ MADDE 1- Yönetmeliğin geçici birinci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca Yükseköğretim
Kurulu tarafından “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli”ne ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar EK-2 deki “Gelir
Getirici Faaliyet Cetveli” geçerlidir.

