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T.C.    

SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ 

DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠRĠMLERĠNDE DÖNER SERMAYE 

GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK 

USUL VE ESASLAR YÖNERGESĠ 

 

Amaç ve kapsam 

Madde 1- (1) Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları; Siirt Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletmesi faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve ölçütleri de dikkate alınmak 

suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve 

mesleki uygulamalar ile ilgili performansı gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek 

ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

 

(2) Döner sermaye faaliyetlerin yapısı ve hizmet şartlarının farklılığı dikkate alınarak ek ödeme 

dağıtımı usul ve esasları ayrıca belirlenen birimlerde ek ödeme dağıtımları kendi usul ve esasları 

doğrultusunda yapılır. 

Dayanak 

Madde 2- (1) Bu yönerge 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58’inci maddesi ile  18/02/2011 

tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye 

Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin 

Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3  
a)  Aktif çalıĢılan 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: Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimler içerisinde faaliyet gösteren bölüm, ana 

bilim/ana sanat dalı, bilim/sanat dalını, ünite ve merkezleri, 

c) Bireysel net katkı puanı: İlgili döner sermaye birim/alt biriminde çalışan personel için, kapsamı 

Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin 

Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin 5 inci maddede açıklanan 

(A), (B), (C), (D) ve (E) puanlarından maddede belirtilen formüllere göre hesaplanan nihai toplam 

puanı, 

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu 

ve uygulama araştırma merkezini, 

d) Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort) ortalaması: Ödeme dönemi içinde, birim veya alt birimde 

üretilen bireysel puanların toplamının (Toplam = (B+C+D)), 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 için yönetim kurulunun, kanuni sınırlar dâhilinde 

yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği miktarı, 

f) Döner sermaye geliri: İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında 

döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri, 

 



Sayfa 2 / 5 

 

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, 

h) Gelir getirici faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir getiren 

faaliyetleri, 

ı) Gider: İlgili mevzuatı uyarınca döner sermaye faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılan  

harcamaları, 

i) Kadro/görev unvan katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kurum içindeki kadro veya 

görev unvanlarına göre tablo- 1 sayılı cetvelde belirlenen ve ortalamalardan faydalanma oranını 

gösteren katsayıyı, 

j)  Kalibrasyon katsayısı (KK): Birim veya alt birim ortalamasından kadro/görev unvan 

katsayısına göre alınan (A) puanına, bireysel üretilen puanların (B1+B2+C) katkı oranını belirlemek 

üzere (0,2) ila (0,9) arasında yönetim kurulu tarafından belirlenecek katsayıyı, 

k) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu, 

l) Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17/09/2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 

geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri, 

m) Kurum: Siirt Üniversitesini, 

n)  Mesai dıĢı çalıĢma: Mesai saatleri ( 08.00 – 17.00 ) saatleri arasında yapılan çalışmalar dışında, 

hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmayı, 

o) Mesai dıĢı gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında ve hafta sonu ve 

resmi tatillerde elde edilen geliri, 

p) Mesai içi gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde edilen geliri, 

r) 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 Yönetmelik esasları dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenen 

ödeme dönemini, 

s) Tavan ek ödeme katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev unvanına göre 

Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını, 

t) Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri, 

u) Yönetim Kurulu: Siirt Üniversitesi yönetim kurulunu, 

v) Yönetmelik:  Yükseköğretim Kurumlarında Döner sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek 

Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği,  

İfade eder. 

 

 



Sayfa 3 / 5 

 

Genel ilkeler 

Madde 4- (1) Döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanları ve diğer personele dağıtılacak ek 

ödemeler, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara ve oranlara uygun olarak birimler veya alt birimler 

bazında yapılır. 

 

(2) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel ile 

diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları 

dışındaki personele bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz.  

 

(3) Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu 

takdirde ek ödeme yapılır. 

 

 (4) Yapılacak ek ödemeye esas katkı oranlarının belirlenmesinde Yönetmeliğin 5 inci maddesinde 

belirlenen; kurumsal katkı A puanı, Gelir getirici bireysel katkı B puanı ( mesai içi, B1 puanı ve 

mesai dışı, B2 puanı ) kullanılır.  

 

(5) Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde söz konusu puanların 

tamamı kullanılır. Anılan fıkra dışındaki birimlerde ise; Kurumsal Katkı Puanı ( A puanı) ve 

Bireysel Gelir Getirici Faaliyet Puanı ( B puanı ) esas alınır. Öğretim elamanlarının gelire 

katkılarının hesaplanmasında kullanılacak Bireysel Faaliyet Puanı;  Kurum içinde bireysel gelir 

getirici faaliyetlerden dolayı alınan mesai için (B1) ve mesai dışı (B2) puanları toplamından oluşan 

puan kullanılır. 

 

 (6) Mevzuat gereği bir faaliyetten yasal tüm kesintiler yapıldıktan sonra, kalan miktar üzerinden ne 

tutarda bir katkı dağıtılacağına Üniversite Yönetim Kurulu karar verir.  

 

(7)  Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın, tıp ve diş hekimliği fakülteleri sağlık 

uygulama ve araştırma merkezleri ile açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları için 

asgari yüzde 35'i, ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu, sürekli eğitim 

merkezleri ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim kurumları için asgari 

yüzde 30’u, diğer yükseköğretim kurumları için ise asgari yüzde 15'i, ilgili yükseköğretim 

kurumunun 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.  Bu oranları yüzde 75'ine kadar artırmaya üniversite yönetim kurulu 

yetkilidir. 

 

Dağıtım Esasları 

Madde 5-(1) Birimlerde elde edilen döner sermaye gelirlerinden ek ödeme dağıtımına ilişkin 

işlemler gelirin elde edilmesini takip eden ay içerisinde başlatılabilir.  

 

(2) (A Puanı) Kurumsal katkı puanı; ilgili döner sermaye birim veya alt birim ortalamasının, 

kadro/görev unvan katsayısı ve aktif çalışılan gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan puanı ifade 

eder. 

Bu puanın hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanır.  

 

(A Puanı) = Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort) ortalaması x kadro/görev unvan katsayısı x aktif 

çalışılan gün katsayısı.  

 

(3) (B Puanı) Bireysel gelir getirici faaliyet puanı; Kurum içinde bireysel gelir getirici 

faaliyetlerden dolayı alınan mesai içi (B1) ve mesai dışı (B2) puanlarının toplamından oluşan 

puandır. Bu puan aşağıdaki şekilde hesaplanır.  

 

Mesai içi B1 Puanı: X 5,  Mesai dıĢı B2 Puanı: X 15   
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(4) Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuar 

bulunan yükseköğretim kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren 

yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında döner 

sermaye gelirlerine katkısı bulunan öğretim elemanlarına yapılacak ek ödemede, (A), (B), (C), (D) 

ve (E) puanlarından biri veya birden fazlası kurumun yapısı ve mali durumu göz önünde 

bulundurularak kullanılabilir.  

 

 (5) Uygulanacak Tavan Ödeme Katsayısı, ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev 

unvanına göre Kanunun 58. Maddesinde belirlenmiş olan tavan katsayılarıdır.  

 

Tablo 1: Siirt Üniversitesi Kadro/görev unvan katsayı cetveli 

  

Kadro/Görev Unvanı Katsayı  

Rektör, Rektör Yardımcısı 4,00-4,50 

Dekan, Başhekim,  Dekan Yardımcısı / Başhekim Yardımcısı 3,50-4,00 

Prof.Dr. 3,00-3,50 

Doç.Dr. 2,50-3,00 

Yrd.Doç.Dr. 2,00-2,50 

Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Uzman (Uzman Tabip ve Diş Tabibi), Hastane 

Başmüdürü, D.S İşletme Müdürü 
1,20-2,20 

Başhemşire, Fakülte Sekreteri, Başeczacı, Hastane Müdürü, Uzman, Hastane Müdür 

Yardımcısı, Eczacı 
1,00-1,80 

Hemşire, Radyoloji Teknikeri, Laboratuar Teknikeri, Sağlık Memuru, Sağlık Teknikeri, 

Diyetisyen, Fizyoterapist, 

Gıda Mühendisi, Mühendis, Odyolog, Psikolog, Veteriner Hekim, Okutman,  

Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Pedagog, Kimyager, Fizikçi, Tekniker, Teknisyen, Ayniyat 

Saymanı 

0,50-1,30 

Aşçı, Tıbbi Sekreter, Teknisyen Yardımcısı,  Aşçı Yardımcısı, Bekçi, Bilgisayar 

İşletmeni,  

Gassal, Güvenlik Görevlisi, Hastabakıcı, Hizmetli, İmam, Memur, Şoför, Terzi 

0,35-0,90 

  

 

Yan dal uzmanlığını almış öğretim elemanlarının kadro/görev unvan katsayıları yönetim kurulunca 

belirlenen oranların %10 fazlası dikkate alınarak hesaplanır. 

 

Yöneticilere yapılacak ek ödeme 

Madde 6- (1) Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, 

üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici payı 

olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, 

rektörler için yüzde 600’ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300’ünü, genel sekreterler için yüzde 

200’ünü geçemez.  

 

(2) Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul 

müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları 

birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. 

Yapılacak ek ödemenin tutarı, ek ödeme matrahının, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü için 

yüzde 250’sini, bunların yardımcıları için yüzde 100’ünü, tıp ve diş hekimliği fakülteleri dekanları 

ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri başhekimleri için yüzde 500’ünü, bunların yardımcıları 

için yüzde 300’ünü geçemez.  

 

(3) Yöneticilere, yönetici payı olarak ayrılan tutar haricinde ayrıca yönetici payı ayrılamaz ve 

ödenemez.  
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(4) Kanunun 58. Maddesi  (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personeline bu madde uyarınca her ay 

yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi 

uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net 

tutarından az olamaz. Bu kapsamda ek ödemeden yararlanan personele, ayrıca 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ödeme yapılmaz. 

 

Dağıtılamayacak gelirler 

Madde 7- 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. Bunlara yapılan haksız ödeme kişilerin kendi hatalarından veya yanlış bildirimlerinden 

kaynaklanıyorsa, gelecek üç aya kadar ek ödeme yapılmaz. 

 

Yürürlükten Kaldırma  

Madde 9- (1) Bu Usul ve Esasların kabul edildiği tarih itibariyle, 27/11/2012 tarihli ve 2012/16 

sayılı Senato kararı ile yürürlüğe giren Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Birimlerinde 

Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esasları Yönergesi yürürlükten 

kaldırılmıştır.   

 

Yürürlük 

Madde 10- (1) Bu Usul ve Esaslar Yönergesi, Siirt Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

MADDE 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.  

 


