iznrin xArip cnr,nni UNivnnsirnsi
uolwn sERMAvE yUnUrrrn KURULU qALr$MA usur, vE ESASLART
siRiNc[ ndlUrvr
Amag, Kapsam, Dlyanak ve Tanrmlar

Amag

MADDE 1-(1)Bu usul ve esaslarrn amacr; izmir K6tip Qelebi Universitesi'nde "2547

sayrh

Yiiksekcifretim Kanununun 58. maddesine gore Doner Sermaye igletmelerinin Kurulmasmda
Uyulacak Esaslara iligkin Ydnetmelik" kapsammda kurulan Ddner Sermaye Yiiriitme Kurulu'nun
gahgma usul ve esaslarrnr dtizenlemektir.
Kapsam

MADDE 2-(1) Bu usul ve esaslar; izmir K6!ip

Qelebi Universitesi Ddner Sermaye Yi.iriitme

Kurulu'nun gdrev ve faaliyet alanlannr kapsar.
Dayanak

MADDE 3- (l)Bu usul ve esaslar; 4.11.1981 tarih ve 2547 sayfi Ytiksekrifretim Kanununun 58.
maddesi ile 5.7.1983 tarih ve 18098 sayrh Resmi Gazete' de yaymlanan "2547 sayrlr
ciner Sermaye igletmeleri'nin Kurulmastnda

ddesi ve 18.10.2010 tarih ve 28088 sayrh Resmi

bi

Universitesi Doner Sermave isletmesi

rlanmrgtrr.

Tanrmlar
MADDE a- (l)Bu usul ve esaslarda gegen,
a)Bagkan : Yiirtitme Kurulu Bagkantnt,

b)0fretim Eleman:2547 Sayrh Yiiksekdlretim Kanununun 3.Maddesinin
tarumlanan tiniversite personelini,
c)Raportor : Universite D<iner S ermaye i gletme Mi.idi.iri.inii,

d)Rekttrr
e)Sayman
f)Universi

ii,

ifqU

Ddner Sermaye Saymanhk Miidiirtinii,
Universitesini 1ifqq,
g)Uye: Yonetim Kurulunca belirlenmig Yiiriitme Kurulu iiyelerini,
h)Yonetim Kurulu: Universite Yonetim Kurulunu,
r)Yiirtitme Kurulu : Universite Doner Sermaye lYtiri.itme Kurulunu,
ifade eder.

(l)bendinde

ixir,tci nolUlr
Yiiriitme Kurulunun Kufuluqu ve Qahqma Esaslarr
Yiiriitme Kurulunun Kurulusu
MADDE 5- (l)Univ

frer mali yrhn bagrnda,2547

Kanununun 58.

{ igletmeleri'nin Kurulmasln

iliqkin

Mad
Yonetmelifin

(muhasebe

yetkilisi) olmak tizere

ltrtrir yardrmcrsr, iig dlretim e
beg kigiden ohirgan Yiiriitme Kurulu iiyeleri

belirlenir.

(2)Yi.iri.itme Kurulu Bagkanr Rektdr Yardrmcrsrdrr. Ytiriitme Kurulu'nun sekreterya hizmetleri
raport6r tarafindan yiirtiti.iliir.

Ytiriitme Kurulunun Cahsma Esaslarr
Toplantr

z mtnr

MADDE 6- (l)Ytiriitme Kurulu giindem oldu[f siirece haftada bir defa, <inceden belirlenen gi.in,
saat ve yerde toplanrr. Gerekli hallerde baqkan 1|tiriitme kurulunu her zaman toplantrya galrrabilir

Gti
hal
bir

arar yeter s4ylslna ulagrlamadr$ igin

rle tutanak ye imza altrna ahntr. Ay
durumuna gBre Bagkanrn belirleyece

goriigiilmesine d air karar ahnrr.

Giindem

MADDE 7- (1)Harcama birimlerince, danrgmpnhk, analiz, bilirkiqilik, kurs vb. gelir getirici her
ttirli.i faaliyete iligkin fiyat belirlemek, bi.itge, btitge aktarma, ek biitge, ek ddeme oranlarrnrn
u kararr gerektiren iglemlere iliqkin talep ve
ahnmak tizere tist yazr ile, en geg toplantr
i.irliifiine gonderi lir.
(2)Yiiriitme Kurulu giindemi, D<jner Sermaye iqletme Miidiirli.i$i taraftndan hazrlanr. Baqkanrn
onayr ile iiyelere gtinderilir.
(3)Giindem ve davet iiyelere gcinderildikten so4ra aciliyet gerektiren konularda Baqkanrn gortiqti
alnarak ek giindem olugturulabilir. Aynca toplantr gtindeminde olmayan konular, toplantr
srrasrnda iiyelerin teklifi tizerine Kurulca gdriig0lebilir.

Toplantrya Katrhm ve Karar Yeter Sayrsr

MADDE 8- (1)Baqkan ve iiyelerin mazeretler! haricinde toplantrlara diizenli olarak katrlmalarr
esastrr. izinli iiyeler, acil durumlarda Bagkan tarafindan toplantrya galrrlabilir.
(2)Yiirtitme Kurulu tiye tam saylslnln salt go[unlufu ile toplanrr ve kararlarrnr iiye tam sayrsrnrn
salt go[unlufu ile alrr.
(3)Yiiriitme Kurulu giindemine bafh olarak, Bpgkanrn gafrrsr iizerine giindem maddesi ile
personel oy hakkr olmaksrzrn toplantrlara katrlabilir.

ilgili

Gtiriiqmelerde Usul ve Karar Tutanaklarr

MADDE 9- (1) Konular gtindemdeki srralarlna gdre gdriigiiliir. Giindem maddesi ve ekleri
raportrir tarafrndan okunduktan sonra mi.iziikerelere gegilir. Konu iizerinde gortigmeler
tamamlandrktan sonra giindem maddesi oya sgnulur. Oylama kabul veya ret igin el kaldrrmak
suretiyle igaretle ve agtk yaprlrr. Qekimser oy ktillanrlamaz.
(2)Ahnan kararlar tutanakla tespit edilir ve karar tutana$r ile kararlar toplantr esnasmda veya en
5 (beg) iggiinil iginde, tQplantrya katrlan ttim iiyeler tarafindan imzalam.
Kararu muhalif olan iiyeler, muhalefet gerhlerinldiiqmek suretiyle imzalarlar.
geg toplantryr izleyen

(3)Gtindemde olmayrp toplantr esnasrnda giindeme ahnmasr teklif edilen ve Kurulca giindeme
ahnmasr kabul edilen konularda ahnan kararlar da karar tutana[rna eklenir.

(4)Kararlara iligkin tutanaklarrn ash ve varsa kargr goriig yazlarr ile bunlann ekleri ve ilgili
doktimanlar Ddner Sermave isletme Miidiirliifii tarafindan belli bir dizen igerisinde dosyalanrr
ve muhafaza edilir.

Kurul Uyelifinin Siiresi ve Sona Ermesi

MADDE 10- (l)Uyeler Yrinetim Kurulu

taraFrndan

ilgili mali yrl igin gorevlendirilir.

Gorev

siiresi sona erenler tekrar gcirevlendirilebilirler.

(2)Gerektifinde Yiiriitme Kurulu iiyeleri siirelqri dolmadan segilmelerindeki usule uygun olarak
gorevlerinden ahnabilirler.
(3)Agagrda sayrlan nedenlerle siire dolmadan iiyelifin bogalmasr halinde, kalan siireyi
tamamlamak i.izere aynr usulle yeni bir gdrevlendirme yapthr:

a) Uyenin, gdrevini devamh yapmaslna engfl olabilecek bir hastahk veya sakathfrn, saflrk
kurulu raporuyla tespit edilmesi,
b) Kurul tiyeli[inden gekilme,

c) Oli.im, istifa, emeklilik vb. nedenlerin drgrnfla bir takvim yrh iginde, rzinsiz veya mazeretsiz
olarak dort toplantrya katrhm olmamasr
(4)Bagkan ve iiyelerin gorev si.iresi (Muhasebe lYetkilisi harig) Rektortin gdrev siiresi doldulunda

kendiliEinden sona erer.

UqUNcU eol,Uvr
Yiiriitme Kurulunun Giirev

ve

Yet[ileri ite tvtati Konulara itiqt<in Bsaslar

Yiiriitme Kurulunun Giirev ve Yetkileri
MADDE l1-(l)Yonetim Kurulu tarafindan Yi.iriitme Kuruluna devredilen g6rev ve yetkiler;
a)Kanun, ttizi.ik, ydnetmelik, yrlhk plan ve programlar gergevesinde igletmenin geligmesini
saglayacak kararlar almak,
b)igletme gelir ve gider biitgesini inceleyip onaylamak,

c)D6ner sermaye igletmesi ek btitge ve aktarmalarrna iligkin karaflar almak,
g)igletmelerde iiretilen mal ve hizmet fiyatlatrnr, piyasa fiyatlannr gdz ontinde tutarak tespit
etmek.

d)ilgili birimin onerisi iizerine, ilgili rideme donemi igin igletme gideri oranlnr belirlemek ve
kanuni smrrlar dahilinde yaprlacak kesintiler$en sonra ilgili personele da$rtrlacak ek <ideme
oranlnm belirlenmesine iligkin kararlar almak,

e)Hizmetin gergeklegmesi ve gelirin tahsilatrna gore
0deme donemini belirlemek,

ilgili

mevzuat hi.ikiimleri dikkate almarak

f)Doner sermaye gelirinin elde edildifii birim[erin dekan, enstitii ve yiiksekokul mtidtirleri ile
bunlann yardrmcrlanna, gelir getirici katkrlairna bakrlmaksrztn gorev yaptrklan birim doner
serrnaye gelirlerinden ydnetici payl olarak aynlan tutardan kanunda belirtilen stnrlart
rnr belirlemek,

amaslna gore de[erlendirilmesine veya birim ve
a deferlendirilecegine; alt birimin, dzelliklerden
umunda, hesaplamalann birim oftalamastndan

yaprhp yaprlmamasrna, adrna bireysel gelir getirici faaliyet puanl girilmeyen kadro-unvan
gruplanndan hangilerinin alt birim veya birim ortalamasrndan ek odeme alabileceklerine karar
vermek,

[)ilgili

mevzuata uygun gekilde kalibrasyon kalsayrsr (KK)nr belirlemek,

h)Genel safhk sigortasr kapsamr drgrndaki oztil sigorta, ozel kurum ve benzeri kuruluglarla bir
protokolle belirlenen anlagma gergevesinde slrnulmug hizmetlerle ilgili olarak, "Gelir Getirici
Faaliyet Cetvelindeki" puanlartnr belirlemek,
t)2547 Sayrh Kanunun 58 inci maddesinin (c) f'rkrasr drqrndaki difer birimler igin Ytkseko[retim
Kurulu tarafindan "Gelir Getirici Faaliyet Cetyeli" ile ilgili diizenleme yaprhncaya kadar, gelir
getirici faaliyet puanlartnt belirlemek.

i) (Ek fikra: 09/0112018-2018101/05 tinv. Ytin. Ifur. Kar.) Doner Sermaye Igletme Miidiirltiftne
baflr Doner Sermaye Birimlerinde doner sermaye faaliyetleri kapsamrnda yaprlacak iglere iligkin
proje yi.iri.itiici.isii veya ilgili birimin harcama I'etkilisince imzalanan kurum dtqt ikili anlagmalar
ve protokol leri onaylayarak yiiriirliife koymak.
Saflrk Hizmetlerinden Elde Edilen Gelirlerin Dafirtrm Esaslart

MADDE 12- (Mtilga:

2310212016 -2016107103 Unv.

Yiin. Kur. Kar.)

Kurs/Efitim Programlartndan Elde Edilen Gelirlerin Dafrtrm Esaslarr
MADDE 13- (Miilga:

2310212016 -2016101103 Uhv.

Yiin.Kur.Kar.)

Dan6manhk- Denetleme- Proje- Analiz- Miitalaa v.b. Hizmetlerden Elde Edilen Gelirlerin
Dafrtrm Esaslart

MADDE 1 4-(Miilga

:

23 | 02

/2016 -2016 I 07 I 03 Uilv. Ytin.Ku r.Kar.)

oonoUNcU n6lUvr
Qeqitli ve Son Hiikiimler
Usul ve Esaslarda Diizenlenmeyen Hususlar
MADDE 15 - (De[iSik:2310212016-2016107/03 Unv. Yiin. Kur. Kar.) (l)Bu usul ve esaslarda
hiikiim bulunmamasr halinde 2547 sayfi Yiiksekogretim Kanununun ilgili maddeleri ve ikincil
mevzuatr, Saflrk Bakanh[r

"Efitim Aile Saflrff Merkezleri

Odeme ve Scizlegme Ycinetmeli[i"ile

difer mevzuat hiikiimleri uygulanrr.

cEqICI MADDE 1- (l)Bu usul ve esas lanp kabulii ile mevcut Yiiriitme Kurulu iiyelikleri
(Muhasebe Yetkilisi harig) sona erer. 20 l5m ali yrh igin (Muhasebe Yetkilisi harig) yeni
iiyelik gdrevlendirmesi yaprlrr.

Yiirtirliik
MADDE 16 - (l)Bu usul ve esaslar, izmir Ka!ip Qelebi Universitesi Ydnetim Kurulu'nda kabul
edildi[i tarihten itibaren yiiriirlti[e girer.

Usul ve Esaslann N niversite Ytinetim Kurulu Kararrnrn

Tarihi
30t06t2015

Karar

Sayrsr

201512r-04

Usul ve Esaslarda Ek ve Defiigiklik Yapan Ytinetim Kurulu Kararrnrn

Tarihi

Savrsr

l-

23t02/2016

20r6t07-03

.|

09t0U20t8

2018t0U05

