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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
DÖNER SERMAYE BİRİMİ GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN
DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1-Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Döner Sermaye Birimi Ek Ödeme
Dağıtım Esasları, birimin döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve
kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi,
eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performans gibi
hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve
yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
Madde 2- Bu yönerge 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ve
18.02.2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında
Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönergede geçen;
a) Kanun; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununu,
b) Yönetmelik; Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak
Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği,
c) Kurum; Cumhuriyet Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu; Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
e) Yönetici; Kanunun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri,
f) Birim; Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesini,
g) Alt Birim; Döner sermaye gelirlerinin elde edildiği birim içerisinde faaliyet gösteren
Anabilim Dallarını ve hayvan hastanesini,
h) Ek Ödeme Komisyonu; Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Döner Sermaye
Ek Ödeme Komisyonunu,
i) Ödeme Dönemi; Yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık
dönemler ile bu yönerge esasları dikkate alınarak Yönetim Kurulu/Ek Ödeme
Komisyonunca belirlenen ödeme dönemini,
j) Döner Sermaye Geliri; İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri
dışında laboratuvar ve klinik işlemleri ile bilirkişi, yazılı görüş bildirimi, İnceleme
Raporu ve danışmanlık hizmetleri faaliyetleri sonucu elde edilen geliri,
k) Mesai İçi Gelir; İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde
edilen geliri,
l) Mesai Dışı Gelir; İlgili mevzuat uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında ve
hafta sonu ve resmi tatillerde elde edilen geliri,
m) Gelir Getirici Faaliyet; Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir
getiren faaliyetler,
n) Gider; İlgili mevzuatı uyarınca döner sermaye faaliyetlerini gerçekleştirmek için
yapılan her türlü harcamaları,
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o) Kanuni Kesintiler; Kanunun 58 inci maddesi ile 17.09.2004 tarihli ve 5234 sayılı
Kanunun Geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,
p) Dağıtılacak Miktar; Yönetim Kurulu/Ek Ödeme Komisyonu tarafından ilgili ödeme
dönemi içinde yasal sınırlar dâhilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar
verilen miktarı,
q) 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,
r) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet hizmetleri hariç
olmak üzere, hizmet çeşitleri ve sınırları yönetim kurullarınca belirlenen çalışmayı,
(Mesai Günlerin de saat 17:00-08:00 arası ve tatil günleri)
s) Mesai dışı fark ücreti: Öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat
verilen sağlık hizmetleri için 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca belirlenen ve hizmet alan tarafından ödenen ücreti,
t) Kadro/Görev Unvanı Katsayısı (K); Ek ödemeden yararlanacak personelin kurum
içindeki kadro veya görev unvanına göre belirlenen Ek-1 sayılı cetvelde belirtilen
katsayı,
u) Kalibrasyon Katsayısı (KK): İlgili döner sermaye birim/alt biriminde çalışan
personel için, Bireysel üretilen puanların (B1+B2) katkı oranını belirlemek üzere (0,2
– 0,9) arası katsayısı ifade eder, bu katsayı (0,5) olarak kullanılacaktır.
v) Aktif çalışılan gün katsayısı: Çalışanın, ödeme dönemi içerisindeki toplam gün
sayısından (yataksız tedavi kurumlarında ise toplam iş günü sayısı) çalışılmayan
günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içerisindeki
toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan bireysel katsayıyı,
w) Bireysel Katkı Puanı; İlgili döner sermaye birim/alt biriminde çalışan personel için,
kapsamı Yönetmeliğin 5 inci maddede açıklanan B1 ve B2 puanlarından hesaplanan
nihai toplam puanı,
x) Bireysel Net Katkı Puanı (BNKP): İlgili döner sermaye birim/alt biriminde çalışan
personel için, kapsamı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde açıklanan (A) ve (B)
puanlarından maddede belirtilen formüllere göre hesaplanan nihai toplam puanı,
y) Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort) ortalaması: Ödeme dönemi içinde, birim veya
alt birimde üretilen bireysel puanların toplamının (Toplam = (B), 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),
z) Dönem ek ödeme katsayısı: İlgili dönemde tespit edilen ve 1 (bir) puanı ücrete
dönüştürmek için kullanılan 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),
aa) Tavan Ek Ödeme Katsayısı; Ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev
unvanına göre Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını,
İfade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Alanları, Gelir ve Giderler
Faaliyet Alanları
Madde 4- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektör olarak hayvan ve hayvansal üretim
yapan işletmeler, Hayvan Birlikleri, Özel Hayvan Hastaneleri ve Veteriner Klinikleri ile
bireysel hayvan besleyen vatandaşlar.
Gelirler
Madde 5- Madde 4’de belirtilen faaliyet alanları kapsamında yapılan iş ve işlemlerden elde
edilen gelirlerdir. (Muayene, tahlil, teşhis, tedavi, cerrahi müdahale, raporla vb.)
Giderler
Madde 6- Madde 5’de belirtilen işlemleri yapmak için mevzuat çerçevesinde yapılması
gereken kesintiler ve alınması gereken mal/malzemeler ile ek ödeme ile dağıtılacak tutar
giderlerdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel İlkeler, Yasal Kesintiler, Dağıtım Esasları ve Dağıtım Hesaplaması
Genel İlkeler
Madde 7- (1) Döner sermaye gelirlerinin elde edilmesinde katkısı bulunmayan öğretim
elemanları ile memur ve sözleşmeli personele hiçbir şekilde ek ödeme yapılmaz.
(2) Yapılacak ödemelerde gelir-gider dengesi gözetilerek döner sermaye kaynakları uygun
olduğu takdirde ek ödeme yapılır.
(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) Döner Sermaye Gelirlerinin dağıtımı Kanunun 58’inci maddesi ( c) fıkrası uyarınca
belirlenen tavan ek ödeme oranlarını geçmemek üzere yapılır.
(5) Döner sermaye gelirlerinden dekan, başhekim ile bunların yardımcılarına, gelir getirici
katkılarına bakılmaksızın, döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan
kanunda belirtilen sınırları geçmeyecek şekilde yönetim kurulunca belirlenen oranda ek
ödeme yapılır. Bu pay kurum payının 1/3’üdür,
Yasal Kesintiler
Madde 8- (1) Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasının 1 inci bendi hükmü uyarınca; döner
sermaye gelirlerinden tahsil edilerek aşağıda belirtilen oranlarda yapılan kesinti kurumun
ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, yönetici payı ile mesai
ücretlerinin ve benzeri ödemelerin karşılanması için kullanılır.
1- Kurum personelimiz tarafından; Bilirkişi Raporu, Yazılı Görüş Bildirme, İnceleme
Raporu ve Danışmanlık Hizmet ücretlerinden elde edilen gelirlerden kurum payı
olarak;
a-) Kurumsal imkânlar kullanılarak elde edilen gelirlerden harcama giderlerinin
karşılanması için % 44 kurum payı, (ayrıca bu payın 1/3’ü Yönetici Payı
olarak ödenir)
b-) Kurumsal imkânlar kullanılmadan elde edilen gelirlerden harcama
giderlerinin karşılanması için % 25 kurum payı, (ayrıca bu payın 1/3’ü Yönetici
Payı olarak ödenir)
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2- Kurum personelimiz tarafından; Bilirkişi Raporu, Yazılı Görüş Bildirme, İnceleme
Raporu ve Danışmanlık Hizmet ücretleri haricinde elde edilen gelirlerden % 36
kurum payı, (ayrıca bu payın 1/3’ü Yönetici Payı olarak ödenir)
Kesilir.
(2) Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın % 5’i Kanunun 58 inci maddesinin (b)
fıkrasının 2 inci bendi hükmü uyarınca; kurumun bilimsel araştırma projeleri için ayrılır.
(3) Döner sermaye gelirlerinden Maliye Bakanlığınca belirlenen yüzde oranında kanuni
kesinti hazine payı olarak ayrılır. (2015 yılı oranı % 1)
Dağıtım Esasları
Madde 9- (1) 2547 Sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca: elde edilen gelirden zorunlu
yasal kesinti tutarları, mal ve hizmet alım tutarları, yönetici payı tutarları düşüldükten sonra
kalan miktarlardan birimde görevli fiili katkısı olan ilgililere ek ödeme komisyonunun
belirlediği dönemlerde ek ödeme yapılır. Ek ödeme tavan tutarlarının hesaplanması için
öğretim elemanları ek ödeme matrahı için 3’üncü maddenin q bendindeki veriler toplamı
dikkate alınır.
(2) 1’inci bende belirtilen verilerin toplamından elde edilen ek ödeme matrahının gelir getiren
görevlerde çalışan personel için;
a) Öğretim üyesi ve Öğretim Görevlilerine mesai içi gelir getirici katkıları için
% 800’ünü geçmeyecek şekilde,
b) Öğretim üyesi ve Öğretim Görevlilerine mesai dışı gelir getirici katkıları için
% 400’ ünü geçmeyecek şekilde,
c) Araştırma Görevlilerine mesai içi gelir getirici katkıları için
% 500’ ünü geçmeyecek şekilde,
d) Araştırma Görevlilerine mesai dışı gelir getirici katkıları için
% 250’ ünü geçmeyecek şekilde,
e) Diğer Öğretim elemanları için
% 150’ ünü geçmeyecek şekilde,
ödeme yapılır.
(3) Yönetici Payı Ödemesi ise 8 inci maddede belirtilen Kurum Paylarının 1/3 ünün
hesaplanmasında bulunan tutar kadar ödeme yapılır. Bu miktarın ödenmesinde 1 inci fıkrada
belirtilen verilerin toplamından elde edilen Ek Ödeme Matrahının dekan ve dekan
yardımcıları için,
a) Dekan için: % 250’ ünü geçmeyecek şekilde,
b) Dekan Yardımcıları için : % 100’ ünü geçmeyecek şekilde,
Dağıtım miktarının; Dekan için %50 si, 2 dekan yardımcısı için %25’şeri kadar ödeme yapılır.
(4) Ek ödeme olarak dağıtılacak tutar Döner Sermaye İşletme Birimi Ek Ödeme
Komisyonunun belirlediği tutarı kesinlikle aşamaz.
Dağıtım Hesaplaması
Madde 10- Birim ve/veya alt birim döner sermaye gelirlerine katkı sağlayan personellerin
brüt ek ödeme ücretleri aşağıda belirtilen açıklamalara göre hesaplanır,
a) Aktif Çalışılan Gün Katsayısı (AÇGK): Birim ve/veya alt birim döner sermaye gelirlerine
katkı sağlayan personelin, ödeme dönemi içinde yataksız kurumda Cumartesi ve Pazar
haricinde izin, rapor, görevlendirme gibi çalışamadığı günlerin düşüldükten sonra kalan
gün sayısının ödeme dönemi içinde yataksız kurumda Cumartesi ve Pazar haricinde
toplam iş günü sayısına bölümünden elde edilen katsayı.
b) Bireysel Katkı Puanı (B): Birim ve/veya alt birim döner sermaye gelirlerine katkı
sağlayan personelin Ek ödeme dönemi içinde gelir getirici faaliyetler kapsamında
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yaptıkları iş karşılığında “Gelir Getirici Faaliyet Puanı”ndan elde ettikleri mesai içi (B1)
ve mesai dışı (B2) puanlarının toplamından oluşur. (B=B1+B2)
c) Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort) ortalaması: Birim veya Alt birimde üretilen toplam
bireysel puanların (B), birim veya alt birimde çalışanların Aktif Çalışılan Gün
Katsayılarının (AÇGK) toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalama.
(B-Abort= B/AÇGK)
d) Kurumsal Katkı Puanı (A)= Birim veya alt birim ortalaması x kadro/görev unvan
katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı sonucunda bulunan puan.
(A=B-Abort x K x AÇGK)
e) Bireysel Net Katkı Puanı (BNKP): Birim ve/veya alt birim döner sermaye gelirlerine
katkı sağlayan öğretim üyeleri ve görevlileri için; Kurumsal Katkı Puanı + Bireysel
Katkı Puanı (B1+B2) x Kalibrasyon Katsayısının (KK) çarpımı sonucu bulunan puan.
( BNKP=A+[B=(B1+B2)] x KK ), Araştırma Görevlileri ve diğer personel için;
Kurumsal Katkı Puanı (BNKP= A)
f) Dönem Ek Ödeme Katsayısı (DEÖK)= Dağıtılabilecek Miktarın Birim Bireysel Net
Katkı
Puanları
Toplamına
bölümünden
elde
edilen
katsayı
(DEÖK=Dağıtılacak Miktar/Toplam BNKP)
g) Yapılacak Ek Ödeme Miktarı (BEÖ)= Dönem ek ödeme katsayısı ile Bireysel net
katkı puanının çarpımı sonucunda bulunan miktar kişinin bürüt ek ödeme miktarını
verir. (BEÖ=DEÖK x BNKP)
h) Yapılacak ek ödeme de yönetici olarak görev yapan öğretim elemanlarında BNKP
hesabında B1 puanı (Mesai içi puan) esas alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Dağıtılamayacak Gelirler
Madde 11- Bağış, faiz gelirleri gibi personel katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri
hiçbir suretle personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.
Yasaklar
Madde 12- (1) Birim ve/veya alt birimde gelir getirici işlemler veya döner sermayenin
yürütülmesi için gerekli diğer faaliyetleri yapmadığı halde yapmış gibi gösterenler hakkında
genel hükümlere göre işlem yapılır.
(2) Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilen personellerden, haksız olarak yapılan ek
ödeme yasal faizi ile birlikte kişi borcu olarak geri alınır.
Gelir Getirici Faaliyet Puan Cetvellerinin Hazırlanması
Geçici Madde 1: Yönetmeliğin Alt Düzenlemeler Başlıklı 10 uncu maddesinde belirtilen
faaliyet cetvelleri kanunun 58 inci maddesi (c ) fıkrası kapsamı dışında kalan Döner Sermaye
İşletme Birimleri için Gelir Getirici Faaliyet Cetvellerinin hazırlanması ilgili yönetim
kurullarına bırakıldığından dolayı Veteriner Fakülteleri için Yükseköğretim Kurulu tarafından
hazırlayıncaya kadar Veteriner Fakültesi Ek Ödeme Komisyonunun belirleyeceği ve Yönetim
Kurulunun onaylayacağı Gelir Getirici Faaliyet Cetvelleri kullanılacaktır. (EK2)

Yürürlük
Madde 13- Bu usul ve esaslar 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu
tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
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Yürütme
Madde 14- Bu Usul ve Esasları Döner Sermaye İşletme Birimi Veteriner Fakültesi Ek Ödeme
Komisyonu yürütür.

K:1
İlgili yönetmeliğin ek-1 Sayılı Cetveli (Kadro/Görev Unvan Katsayı Cetveli)’nde belirtilen
katsayıların aşağıdaki oranlarda uygulanması.
Ek-1
(Değişik: RG-19/9/2012-28416)
KADRO/GÖREV UNVAN KATSAYI CETVELİ
Görev Unvanı
Katsayı
Dekan/Başhekim
4,00
Dekan Yardımcısı/Başhekim Yardımcısı
3,50
Prof. Dr.
3,00
Doç. Dr.
2,50
Yrd. Doç. Dr.
2,00
Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Hastane
1,80
Başmüdürü
Fakülte Sekreteri, Hastane Müdürü, Hastane Müdür
1,80
Yardımcısı
Radyoloji Teknikeri, Sağlık Teknikeri, Veteriner
1,30
Hekim
Bilgisayar İşletmeni
0,90
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