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Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı,Dicle ÜniversitesiZiyaGökalp Eğitim Fakültesi Döner
Sermaye faaliyetleri çerçevesinde elde edilen gelirlerden yapılacak ek ödeme dağıtım ilkelerini
düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (|) Bu usul ve esaslar 2547 sayı|ıYüksek Ögrenim Kanununun 58. inci maddesi, 5947
sayılı kanun, 18.02.2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "Yiikseköğretim
Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak
Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik", lg.Og.20I2
tarihli ve 284|6 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik uyarınca katkısı olan personele
yapılacak ek ödemeleri düzenleyen kanunlar ile "Ytiksek Öğretim Kuramlarında Döner Sermaye
Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin
Yönetmelik" ve 04l03l200l tarih ve 24336 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Dicle Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" hükiimlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a) Kanun: 2547 Sayı|ı Yüksek Öğretim Kanununu,

b)Yönetmelik: Yükseköğretim Kuramlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek
Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmeliği,

c) Kurum: Dicle Üniversitesini,

ç) Birim: Dicle Üniversitesi ZiyaGökalp Eğitim Fakültesini,

d) Fakülte Yönetim Kurulu: Fakiilte Yönetim Kurulunu, ifade eder.

e) Alt Birim: Döner Sermaye gelirinin elde edildiği birimler içerisinde faaliyet gösteren böliimü,

f) Yönetim Kuruluı Dicle Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

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

h) Döner §ermaye geliri: İlgili mevzuat uyarrnca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında
döner setmaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,

ı) Gelir getirici faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sennaye işletmesine gelir getiren
faaliyetleri, k) Ek ödeme matrahı: Ek ödemeden yararlanacak personelin aylık (ek gösterge d6hil),
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yan ödeme, ödenek (geliştiıme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil, €ffg.
yabancı dil tazminatı hariç) toplamım, / $,, 

#.:]' ;LlT'T:',Tl Şj:T::'.öner sermaye faaıiyetıerini gerçekıeşti--ffi

igT "



harcamaları,

ii) Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği
kesintileri,

lil1 Ödeme dönemi: Yıl içerisinde döner sennaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemler ile
Kanunun 58 inci maddesinin (e) fikrası kapsamına giren birimler açısından, hizmetin gerçekleşmesi
ve gelirin tahsildtına göre bu usul ve esaslar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenen ödeme
dönemini,

o) Dağıtılacak miktar: İlgili ödeme dönemi döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmı için
yönetim kurulunun, kanuni sınırlar ddhilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği
miktarı,

p)Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar dışında, sınırları yönetim kurulunca
belirlenen çalışma giinlerinde yapılan çalışmayı,
r)Mesai dışı gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında ve hafta sonu ve
resmi tatillerde elde edilen geliri,

s)Mesai içi gelir: İlgili mevzuat uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde edilen geliri,

ş)Pedagojik formasyon birimi: Dekan tarafindan oluşturulan birimi, ifade eder.

ixiNci nöı,üvı
F'aaliyet Alanları, Gelir ve Giderler

Faaliyet Alanları

MADDE 4 - (1) Pedagojik formasyon sertifika eğitimi programı kapsamında eğitim öğretim
hizmetleri vermek, kamuya veya özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim
hizmeti vermek, her türlü yayında bulunmak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim
programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, Yfüseköğretim
Kurumları dışındaki gerçek ve tüzel kişilerce istenecek bilimsel göriiş vermek, proje, araştırma ve
benzeri hizmetleri yapmak, kurs, seminer ve bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.

Gelirler

MADDE 5 - (1) Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Eğitim Fakültesi Birimi gelirleri aşağıdaki
gibidir.

. Madde 4'de belirtilen faaliyet alanlarından elde edilen gelirler,

. Bağış, çeşitli yardımlar ve diğer gelirler,

Giderler

MADDE 6 - (1) Döner Sermaye İşletme Birimi hizmetlerinde kullanılacak olan personel, mal
ma|zeme, hizmet alımı, transfer ödemeleri ve sermaye giderleri ile kiralama giderleridir.

üçüNcü nör,üvı
Genel İlkeler, Yasal Kesintiler ve Dağıtım Esasları

Genel İlkeler

MADDE 7 - (|) Döner sennaye gelirinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğreti
ile memurlar ve sözleşmeli personele hiçbir şekilde ek ödeme yapılmaz. ılt
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(2) Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun
olduğu takdirde ek ödeme yapılır.

(3) sınavlara, danışmanlıklara ve fiilen yapılmayan derslere ücret ödenmez.

yasal kesintiler

MADDE 8 - (1) Kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasının l'inci bendi hükmü uyarmca döner
serinaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın Vo3}'ukurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her
tiirlü bakım, on€ıflm, kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri
ve. diğer ihtiyaçlar ile yönetici paylaniçin kullanıfu. (Bu oran üniversite yönetim kurulu tarafından
ol 7 5' ine kadar yülrseltilebilir.)

(2) Döner sennaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın 0Z5'i, Kanunun 58'inci maddesinin (b)
fikrası 2'inci bendi gereği kurumun bilimsel araştırma projeleri için ayrılır.

(3) Döner sefmaye gelirlerinden Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen Yo I oranında
kanuni kesinti hazine payı olarak ayrılır.

Dağıtım Esasları

MADDE 9 - (1) Birimde görevli öğretim elemanlarının katkılarıyla birim imkAnlaıını kullanarak
elde edilen döner sermaye gelirlerinden yasal kesintiler ile varsa yapılan veyahizmetle bağlantılı
giderler düşüldükten soffa geri kalan tutar dağıtım miktarı olarak esas alrnır.

(2) Aylık olarak ek ödeme matrahının Dekan için%o250'si, Dekan YardımcılarınaYo|}}'i
ödenir. Dekan ve Dekan yardımcıları pedagojik formasyon programındaki mesai saatleri dışında
girmiş oldukları derslerin ücretlerini alırlar. Dekan ve dekan yardımcılarına pedagojik formasyon
programında bu iki ödemeden başka herhangi bir ödeme yapılmaz,

(3) Döner sermaye hizmet ücretini, her alt birim Akademik Kurulunda belirler ve "Birim
Kurul" Kararı ile birim yöneticiliğine bildirir. Döner sennaye hizmetücretlerinin belirlenmesi her
yılın Ocak ayı içinde yapılır. Alt birim isterse bu belirlemeyi yılda en faz|a iki defa yapabilir.
Belirlenen hizmet ücretleri benzq kurum ve kuruluşların fiyatları ile uyumluluk arz etmelidir.

(a) Pedagojik formasyonda ders veren öğretim elemanlarına ödenecek ek ders :dıçreti,2914
sayılı kanunun 1 1. maddesinde Unvanlara göre belirlenen ek ders ücretinin en fazla 5 (beş) katına
kadar ödenebilir.

(5) Pedagojik formasyon biriminde görevli bölüm başkanına ek ödeme matrahının Yol}}'ii,
kurul sekretaryası için görevlendirilen akademik personele de ek ödeme matrahının % 5O'si
oranında ödeme yapılır.

(6) Pedagojik formasyon programı kapsamında birim yöneticilerine, programı yünitmekle
görevli olan böltim başkanı ve koordinatöre yapılacak ödemeler, programın yüriitüldüğü akademik
takvim süresi içinde yapılır. Akademik takvime göre tatil olan zarrıan dilimi içinde herhangi bir
katkı payı ödemesi yapılımaz.

(7) Bir akademik takvim içinde birden fazla pedagojik formasyon programı açılması
durumunda, yönetici ve koordinatörlerin katılım payı ödemeleri her program için ayrı ayrı değil bir
programa göre hesaplanarak ödenir.

(8) Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Döner
Yapılacak Ek ödeme Dağıtım Usul ve Esasları Yönergesi'ne uygun
işlemlerini yürütmek üzere Dicle Üniversitesi Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sermaye Gelirlerinden
olarak yapılacak ödeme
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Jirer.

uön»üNcü nörüivı
Çeşitli ve Son Hükümler

Dağıtılamayacak Gelirler

MADDE 10 - (1) BağıŞ, faiz gelfui gibi döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme
olarak dağıtı|amaz. Söz konusu gelirler Kurum paylna eklenir.

(9) Her bir pedagojik formasyon sertifika programı döneminden devredilen gelir faz|ası
hiÇbir Şekilde Personele ek ödeme olarak dağıtılmaz. Devredilen gelir fazlası bu usul ve esasların
8'inci maddesi l'inci ve 2'inci fikralarında belirtilen diğer ihtiyaçların karşılanmasında kullanılır.

Madde ll-(t) Bu yönergede hükiim bulunmayan durumlarda Dicle Üniversitesi Yönetim Kurulu
yetkilidir.

Yasaklar

MADDE 12 - (I) Fakültede gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı halde yapmış gibi
gösterenler hakkında genel hiikümlere göre işlem yapılır.

(2) Usulsüz olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek ödemeler 50l8
sayılı kanun ile borçlar kanunu hüktimlerine göre geri alınır.

Yürürlük

MADDE 13 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 202|-2022 (Güz Dönemi) I. Yarıyıldan itibaren yiirtırlüğe

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönergedeki Usul ve Esaslan Dicle Üniversitesi Rektörii ytirütür.



Yönergenin Kabul Edildiği Yönetim Kurulu'nun
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