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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1)  Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında 

Uyulacak Usul ve Esaslar Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 

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 performansı ve hizmete katkı unsurları esas alınarak 

yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu esaslar 2547 Sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile “Yüksek Öğretim 

Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında 

Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’e dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – 2547 Sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile “Yüksek Öğretim Kurumlarında 

Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve 

Esaslara İlişkin Yönetmelik’te geçen; 

 

a) Alt Birim: Döner Sermaye gelirinin elde edildiği birimler içerisinde faaliyet gösteren 

bölümü, Ana Bilim/Ana Sanat Dalı, Bilim/ Sanat Dalını, Ünite ve Merkezleri,  

b) Bireysel gelir getirici faaliyet puanı: Birim içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden 

dolayı alınan mesai içi ve mesai dışı puanlarının toplamından oluşan puanı,  

c) Birim: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bünyesinde, Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğü aracılığıyla, döner sermaye geliri elde edilen fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek 

yüksekokulu ile uygulama araştırma merkezini, 

ç) Dağıtılacak miktar: İlgili ödeme dönemi için yönetim kurulunun, kanuni sınırlar dahilinde 

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 mevzuat uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai saatleri 

dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,  

 

                                                 T.C. 

         NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

       DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK  
        EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK 
                                   USUL VE ESASLAR  
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f) 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, 

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

harcamaları,  

ğ) Gelir getirici faaliyet: Üniversitemiz bünyesinde yapılan işlemler sonucunda döner 

sermaye işletmesine gelir getiren faaliyetleri, 

h) Kanun: 04.11.1981 tarih ve 17506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu”nu,  

ı) Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17.09.2004 tarihli ve 5234 sayılı Kanunun 

geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri, 

i) Kurum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,  

j) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar dışında, hizmet çeşitleri ve 

sınırları yönetim kurullarınca belirlenen çalışmayı, 

k) Mesai dışı gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında, hafta sonu 

ve resmi tatillerde elde edilen geliri,  

l) Mesai içi gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde edilen 

geliri,  

m) 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 usul ve esaslar dikkate alınarak yönetim 

kurulunca belirlenen ödeme dönemini,  

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

göre kanunun 58 inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını,  

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

ö) Yönetim Kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu,  

p)Yönetmelik: 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”i,  

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel İlkeler ve Dağıtım Esasları 

 

Genel ilkeler 

MADDE 4 – (1) Döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanları ve diğer personele 

dağıtılacak ek ödemeler, bu usul ve esaslarda belirtilen hususlara ve oranlara uygun olarak 

Yönetim Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde birimlerde yürütülen her bir faaliyet bazında 

yapılır. 

(2) Yapılan iş veya hizmetlerin bu madde kapsamında değerlendirilerek ödeme yapılması 

için; ilgili iş veya hizmetin bu kapsamda değerlendirileceğine dair Üniversite Yönetim 

Kurulu oluruna sunulması ve Yönetim Kurulu Kararı alınmış olması şartı aranır. 
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(3) Öğretim elemanlarına gelir getirici katkılarına göre tahakkuk eden ek ödeme tutarından 

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri dikkate alınarak Gelir Vergisi ve Damga 

Vergisi kesilir. 

(4) Kanunun 58 inci maddesinin (k) fıkrası kapsamında döner sermaye işletmesi hesabına 

yapılan iş veya hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerden, aynı maddenin (b) fıkrası 

uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti (Bilimsel Araştırma Projeleri 

Payı, Hazine Payı)  yapılmaz. Yürütülen faaliyetle ilgili olarak yapılan giderler düşüldükten 

sonra, kalan gelirin yüzde 85’i herhangi bir vergi kesintisi (Gelir Vergisi, Damga Vergisi ) 

yapılmaksızın, ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, aynı maddenin (b) fıkrasında 

belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim 

elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilir. 

(5) 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 Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz. 

(6) Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer 

birimlerde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında kanuni 

kesintiler ile varsa yapılan veya hizmetlerle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan 

tutar hizmet karşılığı olarak; hizmete katkısı bulunan öğretim elemanlarına önceden bir 

proje (protokol) ile belirlenen katkı oranları dikkate alınmak suretiyle, gelir tahsilatının 

yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde 

hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim 

elemanlarına ödenir. Bu kapsamda bulunan hizmetler ile öğretim elemanlarının 

yükseköğretim kurumlarının imkânlarını kullanmaksızın verdikleri hizmetler karşılığında 

elde edilen gelirden 58 inci maddenin (b) fıkrasının birinci bendi uyarınca yapılacak 

kesintilerin uygulanmasında asgari yüzde 15 oranı uygulanır. 

(7) Üniversite Yönetim Kurulu tarafından, Kanunun 58 inci maddesi uyarınca belirlenen 

tavan ek ödeme oranlarını geçmemek üzere ek ödeme oranları belirlenir. 

(8) Yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde mesleki faaliyette bulunan ve meslek veya 

sanatlarını serbest olarak icra eden öğretim üyelerine ek ödeme yapılmaz. 

(9) Üniversitenin 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 öngörülen oranları yüzde 75'ine kadar artırmaya Üniversite Yönetim 

Kurulu yetkilidir. 

Dağıtım Esasları 

MADDE 5 – (1) Öğretim elemanlarına gelir getirici katkılarına göre yapılacak ek ödeme 

dağıtımlarının, birimlerde proje (protokol) ile yürütülen danışmanlık, bilimsel görüş, kurs, 

seminer, sempozyum, laboratuvar hizmetleri, eğitim programı vb. altındaki her bir faaliyet 

bazında yapılır. 

(2) Ek ödemeler sadece tahsil edilen gelirler üzerinden, gelir-gider dengesi gözetilerek döner 

sermaye kaynakları uygun olduğu takdirde yapılır. 
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(3) Bedeli peşin olarak tahsil edilemeyen hizmetler sonucu öğretim elemanlarına yapılacak ek 

ödemeler, gelir tahsilatının tamamen yapıldığı tahsilat tarihini izleyen bir ay içinde veya aylara 

bölünerek yapılır. 

(4) Verilen hizmet karşılığı ödemeler ilgili banka hesap numaralarına yapılır, sözleşme gereği 

ileri tarihte ödenmek üzere, kredi/ banka kartı veya nakit olarak tahsilat yapılmaz. 

(5) Yapılacak ek ödemeye esas katkı oranlarının belirlenmesinde (A) kurumsal katkı puanı ile 

(B) bireysel gelir getirici faaliyet puanları kullanılır. 

[(A= İlgili döner sermaye birimi altında yürütülen faaliyet ortalaması, kadro/görev unvan 

katsayısı ve aktif çalışılan gün katsayısı çarpımı sonucu bulunan puan,                                  

B= B1(mesai saatleri içinde yapılan çalışma puanı) + B2(mesai saatleri dışında ve/veya hafta 

sonu ve/veya resmi tatillerde yapılan çalışma puanı)] 

(6) Birimler bazında yapılacak Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ile diğer eğitim 

kurslarının sadece mesai saatleri dışında ve/veya hafta sonu yapılması durumunda (B) puanı 

olarak değerlendirilerek ek ödeme hesaplanır. 

(7) Birimler bazında yapılacak her bir faaliyet için birimler tarafından proje (protokol) 

hazırlanır. Bu projede (protokol)  ek ödeme dağılımı ile ilgili esas, oran ve puanlar 

tanımlanarak Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunulur. Üniversite Yönetim Kurulu 

onayından geçmeden hiçbir proje için faaliyete başlanılamaz. 

(8) Hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde döner sermaye gelirinin elde edildiği birim 

harcama yetkilisinin oluru ile hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak hizmeti veren 

öğretim elemanlarına ek ödeme aylara bölünerek yapılabilir. 

(9) Her bir faaliyet bazında yönetici payı olarak ayrılan tutardan ilgili ödeme döneminde 

yönetici payı ödemesinin yapılması için yeterli olmaması durumunda ise bu tutar daha sonra 

mal ve hizmet alımında kullanılır. 

(10) Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen KDV hariç kısmın 

olarak uygulanır. İhtiyaç halinde birimlerden gelen değişiklik talepleri doğrultusunda farklı 

bir oran uygulanmasına Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. 

Birim Türü Faaliyet ve Gelir Türü 

Yasal 

Kesintiler 

                     Kurum Payı                                                              
(Mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, 

onarım, kiralama, devam etmekte olan 

projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat 

işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları) 
Öğretim 

Elemanı 

Payı  
Hazine 

Payı 

BAP 

Payı 

Yönetici 

Payı 

Mal ve 

Hizmet 

Alım 

Payı 

Döner Sermaye 

İşletme 

Müdürlüğü Payı 

Tüm Birimlerde 

Kurum imkânları kullanılarak yapılan 

faaliyetler sonucu elde edilen gelirler 
% 1 % 5 % 14 % 15 % 1 % 64 

Kurum imkânları kullanılmadan 

yapılan faaliyetler sonucu elde edilen 

gelirler 
% 1 % 5 % 10 % 4 % 1 % 79 

Eğitim Fakültesi 

Döner Sermaye 

Alt İşletmesi 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika 

Programı Gelirleri 
% 1 % 5 % 20 % 14 % 1 % 59 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika 

Programı Gelirleri        (MEB bağlı 

okullarda Öğretmenlik Uygulaması 

yapılması durumunda) 

% 1 % 5 % 15 % 28 % 1 % 50 
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(11) Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Birimi kapsamında yürütülen Pedagojik Formasyon 

Eğitimi Sertifika Programı gelirlerinden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 

“Öğretmenlik Uygulaması” yapılması durumunda bununla ilgili giderler mal ve hizmet alımı 

için ayrılan paydan ödenir. 

(12) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı gelirlerinden mal ve hizmet alımı için 

ayrılan tutarın “Öğretmenlik Uygulaması” ödemesine yeterli olmaması durumunda eksik olan 

kısım yönetici payından tamamlanır. 

(13) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı gelirlerinden “Öğretmenlik 

Uygulaması” ödemesi gerçekleştikten sonra kalan tutar üzerinden harcama yetkilisinin oluru 

alınarak yönetici payı ödemesi aylara bölünerek yapılabilir. 

(14) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyaçları için kurum payından ayrılan % 1 

oranındaki tutarlar ilgili birim Harcama Yetkilisi onayı alınarak “Karşılıksız Kaynak 

Aktarımı” olarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına aktarılır. 

(15) Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Birimi kapsamında yürütülen Pedagojik Formasyon 

Sertifikalandırma Programı eğitimi, TÖMER Döner Sermaye Birimi kapsamında yürütülen 

eğitim kursları ile NEVSEM Döner Sermaye Birimi kapsamında yürütülen eğitim kursları 

sonucu elde gelirden yapılacak ek ödemeler 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesi d bendi 

kapsamında yapılır. 

 (16) Döner sermaye kapsamında faaliyet gösteren birimlerde ek ödeme işlemlerine esas 

olmak üzere ”puan” karşılıklarının tespit edilmesi için 
GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ 

Teorik/Uygulamalı Ders Puanı (1 Saat) 1 Puan 

Sertifikalı ve Sertifikasız Eğitim Kursları Puanı (1 Saat) 1 Puan 

Danışmanlık, Bilirkişilik, Bilimsel Görüş sunma ve araştırma hizmetleri ile proje hazırlama ve 
değerlendirme hizmetleri puanı (1 Proje) 

1 Puan 

Kurs, Seminer, Konferans, Panel vb. eğitim faaliyetleri puanı (1 Saat) 1 Puan 

Laboratuvarlarda yürütülen her türlü test ve analiz puanı (1 Saat) 1 Puan 

Uygulama Alanı, Atölye ve Laboratuvarlarda Üretilen Mal ve Hizmetler Puanı (1 Saat) 1 Puan 

Sınavların Yapılması ve Değerlendirilmesi Puanı (1 Saat) 1 Puan 

 olarak uygulanır. 

(17) Adına bireysel gelir getirici faaliyet puanı girilemeyen ancak döner sermaye kapsamında 

yürütülen hizmetlere destek sağlayarak gelire katkısı olan akademik personeller (Pedagojik 

Formasyon Birimi üyeleri ve sekretaryası, Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörleri, 

Bilişim Destek Personeli, Tesis Müdürleri) ilgili birim “Yönetim Kurulu Kararı” ile 

belirlenerek görevlendirilir ve ek ödeme işlemlerine esas olmak üzere ”puan” karşılıklarının 

tespit edilmesinde  

GELİR GETİRİCİ OLMAYAN FAALİYET CETVELİ 
Her dönem başında haftalık ders programının hazırlanması ve duyurulması puanı (1 Saat) 1 Puan 

Eğitim/Kurs Yönetim ve Birim Toplantısı puanı (1 Saat) 1 Puan 

Eğitim-öğretim faaliyetlerine uygun ortamı hazırlamak ve faaliyetlerinin etkili ve verimli 
yürütülmesini sağlamak puanı (1 Saat) 

1 Puan 

Programda görevlendirilenlerin denetlenmesi (İzin, Rapor, Gelmeme vs. durumlarında) puanı (1 
Saat) 

1 Puan 

Programa Öğrenci Kayıt İşlemi ve Başvuru Değerlendirme puanı (1 Saat) 1 Puan 

Pedagojik Formasyon kapsamında Millî Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonun kurulması, resmi 
yazışmaların yapılması, öğrencilerin gruplandırılması ve duyurulması puanı (1 saat) 

1 Puan 
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 olarak uygulanır. 

(18) Merkez Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu Döner 

Sermaye Birimi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Birimi kapsamında yürütülen 

danışmanlık, bilirkişilik, bilimsel görüş sunma ve araştırma hizmetleri ile proje hazırlama ve 

değerlendirme hizmetleri ile Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Birimi kapsamında yürütülen 

Pedagojik Formasyon Sertifikalandırma eğitimi dışındaki faaliyetler sonucu elde gelirden 

yapılacak ek ödemeler 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesi e bendi kapsamında yapılır. 

(19) Döner sermayeye katkı sağlayan her bir öğretim elemanının o dönem içerisinde toplam 

kaç saat döner sermaye faaliyeti yürüttüğü ilgili birim tarafından yapılacak puantaj ile 

belirlenir. Öğretim elemanlarının düzenlenen puantaj üzerinde belirlenen çalışma saatleri, 

gelir getirici faaliyet cetvelinde her faaliyet için belirtilen puanlar ile çarpılarak ödemeye esas 

B puanı hesaplanır. Ek ödeme yapılacak birimler, her ödeme dönemi için Ek Ödeme Cetvelini 

hazırlayarak, ek ödeme evraklarını ödenmek üzere Döner Sermaye İşletmesine iletir. 

(20) Kadro/görev unvan katsayısı oranları 
Rektör 4,25 

Rektör Yardımcısı 4,00 

Genel Sekreter             2,80* 

Dekan 3,75 

Dekan Yardımcısı 3,50 

Profesör 3,25 

Doçent 2,75 

Doktor Öğretim Üyesi 2,25 

Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi 1,70 

Olarak uygulanır. 

(21)(Ek Madde 06.01.2020 tarih ve 2020.01.01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı)  

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Alt İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren 

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTUAM) tarafından yapılan 

laboratuvar hizmetleri sonucu tahsil edilen gelirden, 2547 sayılı Kanunun 58. Maddesi d 

bendi kapsamında, herhangi bir proje (protokol) yapılmaksızın, aylık dönemler halinde, 

tahsilatın yapıldığı aylık dönemin bitiminde, gelir getirici katkılarına göre bu işte görev alan 

öğretim elemanlarına ek ödeme yapılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yöneticilere Yapılacak Ek Ödeme ve Azami Tavan Oranları 

 

Yöneticilere yapılacak ek ödeme 

MADDE 6 – (1) Rektör, Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreterlere gelir getirici katkılarına 

bakılmaksızın Eğitim Fakültesi Döner Sermaye Birimi Pedagojik Formasyon Sertifika 

Programı gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır.(Ek 

cümle:12.11.2019 tarih ve 2019.29.248 sayılı Yönetim Kurulu kararı) Eğitim Fakültesi 

Pedagojik Formasyon Sertifika Programından ek ödeme yapılmadığı dönemlerde, Rektöre 

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye Alt 

İşletmesi Birimi gelirlerinden yönetici payı için ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. 

Millî Eğitim okullarında okul müdürü ve rehber öğretmenlerle görüşme ve bilgilendirme toplantısı 
puanı (1 Saat) 

1 Puan 

Uzaktan eğitimde öğrenci ve grupların oluşturularak sisteme işlemesi puanı (1 Saat) 1 Puan 
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Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının;  

a) Rektör için % 600 ünü  

b) Rektör Yardımcıları için % 300 ünü  

c) Genel Sekreter için % 200 ini geçemez.(Değişik:25.02.2019 tarih ve 2019.08.51 sayılı Yönetim 

Kurulu Kararı *) 

 

(2) Döner Sermaye gelirlerinin elde edildiği birimlerin Dekan, Enstitü ve Yüksek Okul 

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

birimin Döner Sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan kanunda belirtilen 

sınırları geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılır.  

Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının;  

a) Dekan, Enstitü ve Yüksek Okul Müdürü için % 250 sini 

b) Dekan, Enstitü ve Yüksek Okul Müdür Yardımcıları için % 100 ünü geçemez. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bulunan yöneticilere, mesai saatleri içerisinde 

verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında 

döner sermaye gelirlerine katkıları bulunması hâlinde;  

                                     EK ÖDEME MATRAHININ AZAMİ ORANLARI (%) 

  Mesai İçi  Mesai Dışı Toplam 

Rektör 600 400 1000 

Rektör Yardımcısı 300 400 700 

Dekan/Müdür 250 400 650 

Dekan/Müdür Yardımcısı 100 400 500 

Profesör 800 400 1200 

Doçent 800 400 1200 

Yardımcı Doçent 800 400 1200 

Öğretim Görevlisi 800 400 1200 

Araştırma Görevlisi 500 250 750 

Diğer Öğretim Elemanları 150 30 180 

 tavan ek ödeme oranlarını geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Dağıtılamayacak gelirler 

MADDE 7 – (1) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye 

gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz. 

(2) Bir mali yılda önceki yıldan devreden gelirin fazlasıyla, katkıda bulunan personellere 

ödemede bulunulamaz. Devreden gelirin fazlası mal ve hizmet gibi ihtiyaçların 

karşılanmasında kullanılır. 

Yasaklar 

MADDE 8 – (1) Kurumlarda gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı halde 

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. 
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Yürürlük  

MADDE 9 - (1) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Ek Ödeme 

Dağıtım Usul ve Esasları Üniversite Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

Yürütme  

MADDE 10 - (1) Bu metinde yer alan Döner Sermaye İşletmesi Ek Ödeme Dağıtım Usul ve 

Esaslar Yönergesi hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür. 


