T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar
AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1- (1) Bu metin, Eğitim Fakültesi Dekanlığının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum
şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitimöğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli
bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin
usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
DAYANAK
MADDE 2-(1) Bu usul ve esaslar, 18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim
Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında uygulanacak usul ve
esaslara ilişkin yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen;
a) Aktif çalışılan gün katsayısı: Çalışanın, ödeme dönemi içerisindeki toplam gün sayısından çalışılmayan
günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içerisindeki toplam gün sayısına bölünmesi
sonucu bulunan bireysel katsayıyı,
b) Alt birim : Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren
bölümleri,
c) Bireysel net katkı puanı (BNKP): İlgili döner sermaye birim/alt biriminde çalışan personel için, kapsamı 5 inci
maddede açıklanan (B) puanlarından ilgili maddede belirtilen formüllere göre hesaplanan nihai toplam puanı,
ç)Birim: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığını,
d) Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort) ortalaması: Ödeme dönemi içinde, birim veya alt birimde üretilen
bireysel puanların toplamının (Toplam = (B1+B2), aynı dönemde tüm çalışanların aktif çalışılan gün
katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen ve (A) puanının hesaplanmasında kullanılan puanı (Birimde
veya alt birimde üretilen toplam puan / (birim veya alt birimde tüm çalışanların aktif çalışılan gün katsayıları
toplamı),
e) Dağıtılacak miktar: İlgili ödeme dönemi içerisinde gerçekleşen ciro miktarına göre 5.Maddenin 3. Fıkrası
hükümlerine uygun olarak, Eğitim Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulunun belirlediği tutarı,
f) Dönem ek ödeme katsayısı: İlgili dönemde tespit edilen ve 1 (bir) puanı ücrete dönüştürmek için kullanılan,
birim için geçerli olan katsayıdır. İlgili ödeme döneminde dağıtımına karar verilen döner sermaye miktarının,
ilgili ödeme döneminde birim bireysel net katkı puanları toplamına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı
(Dağıtılabilecek Miktar /Birim Bireysel Net Katkı Puanları toplamı]
g)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,
ğ)Gelir getirici faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir getiren faaliyetleri,
h)Gider: İlgili mevzuatı uyarınca döner sermaye faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan harcamaları,
ı) Kadro/Görev unvan katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kurum içindeki kadro veya görev
unvanlarına göre Ek-1 sayılı cetvelde belirlenen ve ortalamalardan faydalanma oranını gösteren katsayıyı,

i)Kalibrasyon katsayısı (KK): Birim veya alt birim ortalamasından kadro/görev unvan katsayısına göre alınan (A)
puanına, bireysel üretilen puanların (B) katkı oranını belirlemek üzere (0,9) olarak belirlenmiştir.
j)Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
k)Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesi
uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,
l)Kurum; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini,
m)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 Eğitim Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulunca belirlenen ödeme dönemini,
n) Tavan ek ödeme katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev unvanına göre Kanunun 58
inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını,
o)Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri,
ö)Yönetim kurulu: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
p)Yönetmelik: Yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında
uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliği,
r)Bireysel gelir getirici faaliyet puanı: Birim içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayı alınan mesai içi ve
mesai dışı puanlarının toplamından oluşan puanı,
s)Döner sermaye geliri: İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında döner sermaye
faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,
ş)Fakülte Yönetim kurulu: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulunu,

GENEL İLKELER
MADDE 4 –(1) Döner sermaye gelirlerinden katkısı olan öğretim elemanlarına dağıtılacak ek ödemeler, bu Usul
ve Esaslarda belirtilen esaslara ve oranlara uygun olarak, birim bazında ek ödeme hesaplaması yapılır.
(2) Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personele döner sermaye
gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki personele bu Yönetmelik kapsamında
hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz.
(3)Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında bulunan birimler açısından; hizmet bedelinin peşin tahsil
edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aynı fıkrada belirtilen koşullar dâhilinde ek ödeme
aylara bölünerek yapılabilir. (Hizmetin yapıldığı aylar dikkate alınarak Dekanlık Yönetim Kurulunun belirlediği
aylarda ödeme yapılır.)
(4) Yönetim kurulunca Birim harcama yetkilisi, Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrasında belirtilen tavan
oranları geçmemek üzere aylık ödeme yaptırmaya yetkilidir. (Ek 2)
(5) Yapılacak ek ödeme oranlarının belirlenmesinde Yönetmeliğin Dağıtım Esasları başlıklı 5 inci maddesinin 3
üncü fıkrasındaki (B) “Bireysel Gelir Getirici Faaliyet Puanı” esas alınır. (Ek-3)
(6) 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.
(7) Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasının birinci bendi hükmü uyarınca döner sermaye gelirlerinden tahsil
edilen kısmın asgari %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. Ayrıca, döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın en az yüzde 5’i üniversite bünyesinde
yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için ayrılır.
(8) Yapılacak ödemelerde gelir-gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde ek
ödeme yapılır.
(9) Döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan öğretim elemanlarına yapılacak ek ödemelerde kanunun 58’nci
maddesinin (d) fıkrası hükümleri uygulanır.
(10) Pedagojik Formasyon Eğitimi gelirlerinden elde edilen tutarın dağıtımı için katkısı olanlara Fakülte Yönetim
Kurulu Kararı ile ek ödeme hesaplaması yapılır.
(11) Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitimden Görevli öğretmenlere verilecek tutarın Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici
ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek ders saatlerine ilişkin kararın 28. maddesinde belirtilen tutar kadar, ilgili
üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücretini geçmeyecek
şekilde katkı payı ödenir.

DAĞITIM ESASLARI
MADDE 5- (1) Tahsil edilen gelirlerin dağıtılmasına, Eğitim Fakültesi’nin ihtiyaçları, genel mali durumu,
gelecekteki plan ve projeleri dikkate alınarak, Eğitim Fakültesi Dekanlığı yönetim kurulu tarafından karar verilir.
(2) Eğitim Fakültesi Dekanlığının imkânlarını doğrudan kullanılmaksızın yapılan gelir getirici faaliyetlerden
(danışmanlık, proje yapımı vb) elde edilen gelirlerin kanuni kesintileri yapıldıktan sonra, faaliyeti yapanın talebi
üzerine ödeme yapılır.
(3) Tahsil edilen döner sermaye gelirlerinden, gelir-gider dengesi gözetilerek, KDV düşüldükten sonra kalan
gelirin asgari % 30’u (giderler göz önüne alınarak bu oranı %52,5 ye kadar her ödeme dönemi için belirlemeye
Eğitim Fakültesi Dekanlığı Yönetim Kurulu yetkilidir) ilgili kuruma (yönetici payı dahil), araştırma fonu payı,
hazine hissesi düşüldükten sonra hizmete katkısı bulunan öğretim elemanlarına ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden
görevli Müdür, Müdür Yardımcısı ve Uygulama Öğretmenlerinin ödemeleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve
Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders saatlerine ilişkin bakanlar kurulu kararının okul deneyimi ve öğretmenlik
uygulaması ders görevi başlıklı 28. Maddesi esasları çerçevesinde ayrı bir bordro ile ödenir.
(4) Döner Sermaye hizmetlerine katkısı bulunanların katkı oranlarının belirlenmesinde bireysel net katkı puanı
esas alınır. Bireysel net katkı puanı hesabında aşağıdaki formül uygulanır. Bireysel net katkı puanı
hesaplanırken, EK : 3 Bireysel gelir getirici faaliyet puanları esas alınır.
Yapılacak ek ödemede;
a)
b)

Öğretim üye ve görevlileri ile uzmanların bireysel net katkı puanı = (B puan x KK)
Öğretmenler için; 140 gösterge*Memur Maaş Katsayısı*Ders saat toplamı

Hesaplanan ek ödeme miktarı= Dönem ek ödeme katsayısı x Bireysel net katkı puanı*AÇGK
formülleri kullanılarak hesaplama yapılır.

(5) Hüküm bulmayan hallerde ilgili kanun ve yönetmelik maddelerinin amir hükümlerine göre işlem yapılır.
(6) Getireceği gelir önceden tahmin edilmeyen faaliyetlere ilişkin yapılacak giderler, gelirin % 60'ını aşması
durumunda katkı payı ödenmez.
(7) Kanunun 58 inci maddesinin (e) kapsamına giren birimlerde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş
veya hizmetler karşılığında kanuni kesintiler ile varsa yapılan veya hizmetlerle bağlantılı giderler düşüldükten
sonra geri kalan tutar hizmet karşılığı olarak; hizmete katkısı bulunan öğretim elemanlarına önceden bir
protokol ile belirlenen katkı oranları dikkate alınmak suretiyle, gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay
içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara
bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına ödenir. Bu kapsamda bulunan hizmetler ile öğretim

elemanlarının yükseköğretim kurumlarının imkânlarını kullanmaksızın verdikleri hizmetler karşılığında elde
edilen gelirden 58 inci maddenin (b) fıkrasının birinci bendi uyarınca yapılacak kesintilerin uygulanmasında
asgari yüzde 15 oranı uygulanır.”
Yöneticilere yapılacak ek ödeme
MADDE 6 – (1) Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, ile bunların yardımcılarına, gelir getirici
katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan
tutardan kanunda belirtilen sınırları (58.madde (f) fıkrasının ikinci bendi Dekan %250, Dekan Yardımcısı % 100)
geçmeyecek şekilde yönetim kurulunca belirlenen oranda ek ödeme yapılır.
(2) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bulunan yöneticilere, mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki
hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkıları
bulunması hâlinde; bu katkıları karşılığında yapılacak ek ödemenin hesabında 5 inci maddede belirtilen esaslar
dikkate alınır ve ilgililerin yönetici payı olarak aldıkları ek ödemede dahil olmak üzere alabilecekleri toplam ek
ödeme tavan tutarı, ilgisine göre Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkralarında belirlenen tavan tutarlarını
ve her halükarda ek ödeme matrahının yüzde binikiyüzünü geçemez.
(3) Dekan, Dekan Yardımcılarına gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, birim döner sermaye işletmesi
hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan kanunda belirtilen oranları geçmeyecek şekilde ek ödeme
yapılır. Yöneticilere yapılacak ek ödeme oranı; Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasının birinci bendi hükmü
uyarınca döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmından kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her
türlü bakım, onarım, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer
ihtiyaçlar için ayrılan oran içinden yönetici payı dağıtılır.
Dağıtılamayacak gelirler
MADDE 7 – (1) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde
personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.
Yasaklar
MADDE 8 – (1) Kurumlarda gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı hâlde yapmış gibi gösterenler
ve gerekmediği hâlde işlemleri artıranlar hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.
(2) Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek ödemeler geri alınır.
(3) Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışında 657 sayılı Kanuna tabi
memurlar ile sözleşmeli personele Kanunun 58 inci maddesi uyarınca ek ödeme yapılmaz.
Alt düzenlemeler
MADDE 9 - Yönetmelik kapsamında belirtilen işlemleri yürütmek üzere komisyon ve inceleme heyetleri
kurmaya ve bu komisyon ve inceleme heyetlerinin görev ve yetkilerini tespit etmeye Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÜRÜRLÜK
MADDE 10 – (1) Bu usul ve esaslar 01/03/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
EKLER
Ek-1 : Kadro-görev-unvan katsayıları cetveli
Görev Unvanı
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Uzman
Öğretmen

Katsayı Aralığı
3,00-3,50
2,50-3,00
2,00-2,50
1,20-2,20
1,20-2,20
1,00-1,80
0,50-1,30

Uygulanacak Oran
3,50
3,00
2,50
2,20
2,20
1,80
1,30

Ek-2 : Azami ve asgari ek ödeme oranları
Kadro-Görev-Unvan
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yardımcı Doçent Dr.
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Uzman
Okutman
Öğretmen

Mesai İçi Katkı Limiti
800
800
800
800
500
150
150
150

Mesai Dışı Katkı Limiti
400
400
400
400
70
30
30
0

Toplam
1200
1200
1200
1200
570
180
180
150

Ek-3: Bireysel Gelir Getirici Faaliyet Puan Cetveli
a-

Teorik, Pratik ve Uygulama Eğitim Faaliyetleri
Aşağıda belirtilen hesaplama Unvanlara göre gösterge oranının memur maaş katsayısı
(yürürlükteki 0,079308) ile çarpılarak B puanı bulunur.
B puanı * Teorik/Uygulama Ders Puanı (T/U D P )* Hafta sayısı (H.S.) .)*Haftalık Ders Saat Sayısı
(HDSS)

-

ÜNVAN
Profesör

GÖSTERGE ORANI

B Puan

960

-

Doçent

800

-

Yardımcı Doçent

640

-

Öğretim Görevlisi

512

-

Okutman

512

76,14
63,45
50,76
40,61
40,61

-

Uzman

60

15,23

-

Öğretmen

140

11,10

b- Sınav Sorularının hazırlanması (SSH) 4 puan * Grup sayısı (GS)
c-

Sınav Gözetmenliği (SG)*Sınav başına 60 puan * Sınav sayısı (SS)

d- Program Öğrenci Kayıt İşlemi ve Başvuru değerlendirme(PÖKİBD) 20 puan * öğrenci sayısı (ÖS)
e-

Sınavların Yapılması ve değerlendirilmesi (SYD) 5 puan * Grup sayısı (GS)

Toplam B Puanı = (B puanı * T/U D P * H.S.)+(SSH * GS)+(SG * SS)+(PÖKİBD * ÖS)+(SYD * GS)
Not1: Yukarıda tanımlanan B puanını %50 artırma veya eksiltmeye Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu yetkilidir.
Not2: 28.01.2014 tarih ve 04.05 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten Kaldırılan Usul ve Esasların Kabul Edildiği Üniversite Yönetim Kurulu Kararının
Tarihi
Sayısı
19.02.2014
08-04

