ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK
EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu usul esasların amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye
faaliyetleri çerçevesinde elde edilen gelirlerden yapılacak ek ödeme esaslarını düzenlemektedir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile Yüksek öğretim
Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslardan geçen;
Bireysel gelir getirici faaliyet puanı: Birim içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan
mesai içi ve mesai dışı puanlarının toplamından oluşan puanı,
Birim: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesini,
Döner sermaye geliri: İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner
sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,
Ek ödeme matrahı: ek ödemeden yararlanacak personelin aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme,
ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev ve yabancı dil tazminatı hariç)
toplamını,
Gelir getirici faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir getiren faaliyetleri,
Gider: İlgili mevzuatı uyarınca döner sermaye faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan harcamaları,
Kanun: 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununu,
Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17/9/2004 tarihli v e 5234 sayılı Kanunun geçici 1
inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,
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 tahsilatına
göre bu usul ve esaslar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenen ödeme dönemini,
Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri,
Yönetim Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi yönetim kurulunu,
Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin
Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Alanları
Faaliyet alanları
MADDE 4 – (1) Eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini ön planda bulundurmak
kaydıyla, elde edilen sonuçların yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak tarımsal sorunlara çözüm getirecek her
türlü üretim faaliyetleri 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,

yayın, danışmanlık, analiz, patent ve tescil, zararlılara karşı ilaçlı mücadele, bitkilerin kontrolü ve tedavisi,
plan, proje, teknik tarım araçlarının test ve deneyleri, bilgi işlem, organizasyon, ilk örnek (prototip) yapımı ile
bunlara ilişkin raporların düzenlenmesi ve benzeri hizmetlerdir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel İlkeler ve Dağıtım Esasları
Genel ilkeleri
MADDE 5 – (1) Döner sermaye gelirinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanları ile
memurlar ve sözleşmeli personele hiçbir şekilde ek ödeme yapılmaz.
(2) a) 2547 sayılı kanunun 58. Maddesinin (b) fıkrasının birinci bendi uyarınca Fakülte imkânları
kullanılarak, (test, analiz, deney, rapor vb.) elde edilen gelirin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan gelirin
%50 si araç, gereç ve diğer ihtiyaçların ayrılmasına, kalan kısmının tahsilatı takip eden ay içerisinde katkısı
bulunan Öğretim üyesi ve elemanlarına dağıtılmasına,
b) Fakülte imkânları kullanılarak, Haşere ilaçlama gelirlerinden elde edilen gelirden kanuni kesintiler
düşüldükten sonra kalan gelirin %40 si araç, gereç ve diğer ihtiyaçların ayrılmasına, kalan kısmının tahsilatı
takip eden ay içerisinde katkısı bulunan Öğretim üyesi ve elemanlarına dağıtılmasına,
c) Fakülte imkânları kullanılarak, araştırma ve geliştirme çalışmaları ile öğrenci uygulamaları
neticesinde elde edilen ürünlerin değerlendirilmesinde kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan gelirin %50
si Fakültenin araç, gereç ve diğer ihtiyaçları için ayrılmasına, kalan kısmından o iş için yapılan giderler
düşüldükten sonra kalan dağıtılmasına, söz konusu araştırma ve uygulama faaliyetinin belirli bir üretim
sezonuna sahip olması durumunda elde edilen ürünün satışının tamamlanmasını takip eden ay içerisinde
dağıtılmasına,
d) 2 nci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri ile, 5 nci fıkrası ve 6 ncı fıkrası kapsamında öğretim üye ve
elemanlarına dağıtılacak olan gelirlerin dağıtım oranlarının tespiti Dekanlık Makamı oluru ile belirlenir.
(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) Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasının birinci bendi hükmü uyarınca döner sermaye
gelirlerinden tahsil edilen kısmın, 5 nci maddenin 2 nci fıkrası (a) ve (c) bendi gelirlerinden %50, (b) bendi
gelirlerinin % 40 oranında kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama,
devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçları ile yönetici payları
için kullanılır. Yönetici payı olarak ayrılacak miktar, bu tutarın %20’sini geçemez.
(5) Öğretim elemanlarının birim imkânlarını kullanmaksızın verdikleri hizmetler karşılığında elde
ettikleri gelirlerden kanunun 58’inci maddesini (b) fıkrasının birinci bendi uyarınca yapılacak kesintilerin
uygulamasında (e) fıkrasının 2’nci bendi gereği %20 oranı uygulanır.
(6) Döner sermaye gelirlerinden, gelir getirici faaliyetlerine bakılmaksızın dekan ve yardımcılarına
yönetici payı olarak ödenecek miktar, kanunun (f) fıkrası uyarınca belirlenen tavan oranlar uygulanır.
(7) Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu
takdirde ek ödeme yapılır.
(8) Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5’i, Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrası
ikinci bendi gereği kurumun bilimsel araştırma projeleri için ayrılır. %1 Hazine payı kesintisi 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 elemanlarına yapılacak ek ödemelerde
Kanunun 58 nci maddesinin ( c ) fıkrası hükümleri uygulanır.

Dağıtım esasları
MADDE 6 – (1)Her ay tahsil edilen gelirlerden dağıtıma esas alınacak miktar, birimin yapısı, mali
durumu ve gelecekteki projeleri dikkate alınarak birim yöneticisi tarafından belirlenir.
(2) Gelir getirici faaliyet cetvelindeki her bir faaliyet için, tahsil edilen gelirin elde edilmesinde yapılan
tüm giderler ve kanuni kesintiler düştükten sonra kalan miktarın her bir (1) TL’si için bir (1)puan esas alınarak
“Toplam Gelir Getirici Faaliyet Puanı” bulunur.
(3) Kişinin Bireysel Gelir Getirici Puanı, Gelir Getirici Faaliyet Cetvelindeki her bir faaliyetin
gerçekleşme süreçlerinin (idari, denetleme, yürütme vb. süreçleri) oranlarına katkısı düzeyinde belirlenir.
İDARİ SÜREÇ
Gelir
Getirici
Faaliyet

Net Gelir
Oran

DENETİM SÜRECİ

İşi
Yapan
Kişi Sayısı

Kişi Başına
Düşen Puan

Oran

YÜRÜTME/UYGULAMA SÜRECİ

İşi Yapan
Kişi
Sayısı

Kişi Başına
Düşen Puan

Oran

İşi Yapan
Kişi
Sayısı

Kişi Başına Düşen
Puan

Faaliyet 1

1.000,00

15%

3

50,0

15%

4

37,5

70%

8

87,5

Faaliyet 2

1.000,00

5%

2

25,0

15%

1

150,0

80%

4

200,0

Faaliyet 3

1.000,00

10%

3

33,3

20%

2

100,0

70%

2

350,0

(4) Öğretim elemanları ve diğer personele yapılacak ek ödemede aşağıdaki formül kullanılır:
Kişinin Ek Ödeme Miktarı=(Dağıtılacak Toplam Miktar/Toplam Gelir Getirici Faaliyet Puanı)
x Kişinin Bireysel Gelir Getirici Puan Toplamı
(5) Fakülte imkânları kullanılmaksızın yapılan gelir getirici faaliyetlerde, tahsil edilen tutardan bu usul
ve esasların 5 nci maddesinin 5 nci fıkrasındaki oran ve kanuni kesintiler ile varsa faaliyetin gerçekleşmesinde
yapılan giderler düşüldükten sonra geriye kalan miktar faaliyeti gerçekleştiren personele takip eden ay
içerisinde ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar
MADDE 7 – (1) Üniversite Yönetim Kurulunun 24/03/2011 tarih ve 2011/121 sayılı kararı ile kabul edilen
“Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Yönetmeliğin geçici birinci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca Yükseköğretim Kurulu
tarafından “Gelir Getirici Faaliyet Cetveli” ne ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar EK-1 deki “Gelir Getirici
Faaliyet Cetveli” geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu usul ve esaslar, Üniversite Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu usul ve esasların hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversite Rektörü yürütür.

GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ
BAHÇE BİTKİLERİ
BÖLÜMÜ
Kivi
Ahududu
Armut
Kestane
Böğürtlen
Fındık
Çiçek Fidesi
Çilek
Domates
Elma
Güz Yemişi
Frenk Üzümü
Gül (kesme dal)
Hıyar
Mavi Yemiş
Karpuz
Kavun
Kestane Fidanı
Ceviz
Mantar
Marul
Patlıcan
Siyah Kokulu Üzüm
Üzüm
Biber
Yeşil Domates
Diğer Üretilen Sebze
ve Meyveler

TARLA BİTKİLERİ
Buğday
Mısır
Mısır Silajı
Kuru Ot
Test
Analiz
BİTKİ KORUMA
BÖLÜMÜ
İlaç Denemeleri
İlaçlı Mücadele
TOPRAK BİLİMİ VE
BİTKİ BESLEME
BÖLÜMÜ
Analiz
Gübre
TARIM EKONOMİSİ
BÖLÜMÜ
Eğitim
Yayım
TARIM MAKİNALARI
Deney
Test
TARIMSAL YAPILAR
VE SULAMA BÖLÜMÜ
Analiz
Deney
Test
DİĞER FAALİYETLER

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Yumurta
Tavuk Eti
Canlı Tavuk
Canlı Bıldırcın
Bıldırcın Eti
Bıldırcın Yumurtası
Hindi Eti
Hindi Palazı
Canlı Hindi
Petek Bal
Süzme Bal
Arı Poleni
Ana Arı
Çiğ Süt
Canlı Büyükbaş
Canlı Küçükbaş
Büyükbaş Karkas Eti
Küçükbaş Karkas Eti
Koyun Yünü
Diğer Üretilen Çeşitli
Hayvansal Ürünler
SÜT İŞLETMESİ
Açık Yoğurt
Ayran
Beyaz Peynir
Çökelek
Çerkez Peyniri
Dondurma
Kefir
Pastörize Süt
Peynir
Yoğurt

