DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 –Bu usul ve esaslar, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi döner sermaye
faaliyetleri çerçevesinde elde edilen gelirlerden yapılacak ödeme oranları ile bu
ödemelerin usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
Madde 2 – Bu usul ve esaslar 2547 sayılı yasanın 58. maddesi ile18. 02. 2011 tarih
ve 27850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Döner
Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ödemelerin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslara ilişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 Bu usul ve esaslarda geçen;
a) Kanun;2547 Sayılı Kanunu,
b) Kurum; Dicle Üniversitesini,
c) Yönetim Kurulu; Dicle Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
d) Alt Birim: Döner Sermaye Gelirinin elde edildiği birimler içerisinde faaliyet
gösteren bölüm, anabilim/ana bilim dalı, ünite ve merkezleri.
e) Birim; Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,
f) Döner Sermaye Geliri; İlgili mevzuatı uyarınca döner sermaye faaliyetleri
sonucunda elde edilen geliri,
g) Gelir Getirici Faaliyet; yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine
gelir getiren faaliyetleri,
g) Ek ödeme matrahı: Ödemeden yararlanacak personelin aylık, ek gösterge ve
üniversite ödeneği,
h) Gider: İlgili mevzuat uyarınca döner sermaye faaliyetlerini gerçekleştirmek için
yapılan harcamaları,
i) Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17/9/2004 tarihli ve 5234 sayılı
Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,
j) Dağıtılacak miktar: İlgili ödeme dönemi için yönetim kurulunun, kanuni
sınırlar dâhilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği
miktar,
k) Kadro/görev unvan katsayısı: ödemeden yararlanacak personelin kurum içindeki
kadro veya görev unvanlarına göre,
l) 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 bu Yönetmelik
esasları dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenen ödeme dönemini,
m) Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri ifade
eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Alanları
Madde 42547 sayılı yasanın 58. Maddenin (a) bendine istinaden Öğretim, araştırma ve
uygulama faaliyetlerini ön planda bulundurmak kaydıyla, İlahiyat Fakültesi döner
sermaye kuruluşu, Temel İslam bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve
Sanatları ve DİKAB Bölümleri ile İLİTAM programı kapsamında: özel, tüzel veya
gerçek kişilere; eğitim danışmanlığı, eğitim hizmetleri, plan-proje yapımı,
danışmanlık ve teknik rapor hazırlama alanlarında, Mesleki yabancı dil kursları
açmak, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını görecek kitap satışları ve fotokopi çekimi
yapmak, basımevleri kanalıyla kitap basımı yapmak, mesleki kurslar vermek ve
2457 sayılı yasa çerçevesinde fakültemizle ilgili diğer faaliyetlerde bulunmaktadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel İlkeler ve Dağıtım Esasları
Genel ilkeler
Madde 5a) Döner Sermaye Gelirlerinden Öğretim Elemanları ve diğer personele dağıtılacak
Ek Ödemeler ilgli yönetmelikte (Resmi Gazetenin 18 Şubat 2011 tarih ve 27850
sayılı Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden yapılacak ek
ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik) belirtilen
esaslara ve oranlara uygun olarak yetkili kurullara tanınan yetki çerçevesinde
birimler ve alt birimler bazında yapılır.
b) Kanunun 58. maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan
personel dışında diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı
bulunmayan öğretim elemanları ve aynı şekilde gelirin elde edilmesine katkısı
bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele, bu yönetmelik kapsamında hiçbir
şekilde ödeme yapılamaz.
c) Yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde öğretim elemanlarına gelir getirici
katkılarına göre yapılacak ek ödemede; yapılan hizmetlerde verimlilik unsurları
dikkate alınarak gelire doğrudan katkıları ile birim veya alt birim gelirine veya karına
katkılarına göre ek ödeme hesaplaması yapılabilir.
Dağıtım Esasları
Madde 6a) Döner Sermaye Kanununun 58. 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 bulunanlara önceden bir protokol ile
belirlenen katkı oranları dikkate alınmak suretiyle, gelir tahsilâtının yapıldığı
tarihi izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde

hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak, aylara bölünerek hizmeti veren
öğretim elemanlarına, memurlara ve sözleşmeli personele ödenir.
b) Tahsil edilen gelirlerden dağıtıma esas alınacak miktar, birimin yapısı, mali
durumu ve gelecekteki projeleri dikkate alınarak birim yöneticisi tarafından belirlenir.
c) Döner sermaye gelirlerinin elde edildiği birimlerin Dekan ve Dekan
Yardımcılarına gelir getirici katkılarına bakılmaksızın görev yaptıkları birimin döner
sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan kanunda belirtilen
sınırları geçmeyecek şekilde yönetim kurulunca belirtilen oranda ek ödeme yapılır.
d) Döner Sermaye komisyonumuz tarafından Fakültemizde Döner Sermaye
kapsamında yapılacak işlerde uygulanacak katkı payı ödeme oranları aşağıda
belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
Zorunlu Yasal Kesintiler:
Makine Techizat
Araştırma Projeleri
Vergiler toplamı
Hazine
Toplam

: % 30
:%5
:%1
:%1
: %37

Aylık toplam gelirlerden zorunlu kesintiler düşürüldükten sonra kalan % 63’ lik miktar
üzerinden yapılacak dağılım aşağıdaki gibi olacaktır.
Dağıtılacak Katkı Payı Oranları:
Maaş + Ek Gösterge ve Üniversite Ödeneği toplamlarının
Dekan İçin
% 60 a kadar
Dekan Yardımcılarının her biri için
% 30 a kadar
Direk katkıda bulunan öğretim elemanları için % 300 e kadar ödenecektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve son hükümler
Yürürlük
Madde 7-Kanunun 58.maddesi ve ilgili yönetmelik kapsamında hazırlanan bu usul ve
esaslar 18. 02. 2011 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulunda kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8-Bu usul ve esasların hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

