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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; Eskişehir Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
faaliyetleri çerçevesinde görev yapan personele döner sermayeden yapılacak ek ödemelerin
oranlarını, esaslarını ve usullerini düzenler ve Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma ve
uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 2-Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi ve
18/02/2011 tarih ve 27850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında
Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Aktif çalışılan gün katsayısı: Ödeme dönemi içerisindeki toplam gün sayısından
çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem
içerisindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,
b) Bireysel net katkı payı puanı: Kapsamı 5 inci maddede açıklanan (B) puanından elde
edilen puanı,
c) Birim: Döner sermaye gelirlerinin elde edildiği Eskişehir Teknik Üniversitesinin
fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya uygulama araştırma merkezini,
ç) Dağıtılacak miktar: İlgili ödeme dönemi için Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim
Kurulunun, kanuni sınırlar içerisinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği
miktarı,
d) 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),
e) Döner sermaye geliri: İlgili mevzuatı uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri
dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,
f) Ek ödeme matrahı: Ek ödemeden yararlanacak personelin aylık (ek gösterge dahil),
yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev
ve yabancı dil tazminatı hariç) toplamını; kadrosu Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olup,
döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personel açısından ise,
aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil, görev ve yabancı
dil tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13üncü maddesinde öngörülen ek
ödeme hariç) toplamını,
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g) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
ğ) Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17/08/2004 tarihli ve 5234 sayılı
Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,
h) Üniversite: Eskişehir Teknik Üniversitesini,
ı) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar ile nöbet hizmetleri
dışında, sınırları yönetim kurullarınca belirlenen çalışma günlerinde yapılan çalışmayı,
i) Mesai dışı gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında ve hafta
sonu ve resmi tatillerde elde edilen geliri,
j) 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 Yönetmelik esasları dikkate alınarak Eskişehir
Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunca belirlenen ödeme dönemini,
k) Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin(f) fıkrasında sayılan yöneticileri,
l) Yönetim Kurulu: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
m) Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek
Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmeliği
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler ve Ek Ödeme Dağıtım Esasları

Genel ilkeler
MADDE 4-(1) Döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanlarına (ve diğer personele)
dağıtılacak ek ödemeler, bu Yönergede belirtilen esaslara ve oranlara uygun olarak yapılır.
(2) 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 dahlinde ek ödeme aylara bölünerek yapılabilir.
(3) Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun
olduğu takdirde ek ödeme yapılır.
(4) Yapılacak ek ödemeye esas katkı oranlarının belirlenmesinde 5 inci maddede belirlenen
bireysel gelir getirici faaliyet puanı (B puanı) esas alınır.
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Ek ödeme dağıtım esasları
MADDE 5-(1) Bireysel gelir getirici faaliyet puanı (B); Üniversitede bireysel gelir getirici
faaliyetlerinden dolayı alınan mesai içi (B1) ve mesai dışı (B2) puanlarının toplamından
oluşan puandır. Her bir döner sermaye birimi için hazırlanan ‘’Gelir Getirici Faaliyet
Cetveli’ ne (EK-1) göre kişinin ürettiği hizmetlerden elde edilen puanlar kullanılarak
hesaplanır. Bu puan (B) aşağıdaki şekilde bulunur:
(B)=Gelir Getirici Faaliyet Cetveline göre alınan toplam puan
(B)=B1+B2
Yapılacak Ek Ödeme Miktarı= (Dönem Ek Ödeme Katsayısı) X (Bireysel Net Katkı Payı
Puanı)
(2) Kanunun 58 inci maddesinde yer alan tavan oranlarına bağlı kalmak kaydıyla, aylık
ödeme miktarı (mesai dışı hariç) ek ödeme matrahının Kanunda belirtilen oranlarını
geçemez. Kanunun 58 inci maddesinin (d) ve (e) bentleri kapsamında yapılacak ek
ödemeler bu sınırlamanın dışındadır.
(3) Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları kapsamında bulunan personel ile (f)
fıkrasının üçüncü paragrafı kapsamında yürütülen hizmetler için mesai dışı (B2) puanı
hesaplanır. Bu hesaplama ilgisine göre Kanunun 58 inci maddesinde belirlenen tavan
tutarları geçmemek üzere yapılır.
(4) Kadroları Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin
muhasebe birimlerinde görev yapan personele mesai dışı ek ödeme yapılmaz.
Yöneticilere yapılacak ek ödeme
MADDE 6-(1) Üniversitenin Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekan ve Dekan Yardımcıları,
Enstitü ve Yüksekokul Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Genel Sekreterine gelir getirici
katkılarına bakılmaksızın, uygun görülen birimin döner sermaye hesabından yönetici payı
olarak ayrılan tutardan Kanunda belirtilen oranları geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılır.
(2) Birinci fıkra kapsamında bulunan yöneticilere, mesai saatleri içerisinde verdikleri
mesleki hizmetlerinden dolayı ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında döner sermaye
gelirlerine katkıları bulunması halinde; yöneticilerin, 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 tutarı geçemez.
Üniversite dışında görevlendirilen personele yapılacak ek ödeme
MADDE 7-(1) Yükseköğretim Kurulu ve bağlı birimleriyle, Üniversitelerarası Kurul ve
Adli Tıp Kurumunda, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilenler ile bir takvim
yılı içinde toplam üç aya kadar Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca
belirtilen amaçlarla görevlendirilenlere, birim ortalaması esas alınarak aktif çalışılan gün
katsayısı tam dikkate alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Ancak, 39 uncu maddede
belirtilen görevlendirmelerden kongre, konferans ve seminerlere, bildirisiz katılımlarda
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(davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç) bu süre takvim yılı içinde toplam 10 iş
gününü geçemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Dağıtılamayacak gelirler
MADDE 8-(1) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye
gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 9-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10-(1) Bu Yönerge Eskişehir Teknik Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği
tarihten itibaren geçerlidir.

Yürütme
MADDE 11-(1) Bu yönerge hükümlerini Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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