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Toplantı Tarihi  :09.01.21018 

Toplantı Sayısı  : 01 

 

Karar : 1 

Fakültemiz Harita Mühendisliği Bölümü (ÖYP) Arş.Gör. Sevim Yasemin 

ÇİÇEKLİ’nin Macaristan’ın Budepeşte şehrinde yapacağı bilimsel faaliyetler için yol dahil 

07-12 Mart 2018 tarihleri arasında görevlendirilmesinin talep edildiği söz konusu Bölümün 

08.01.2018 tarihli ve E.3247 sayılı yazısı hakkında görüşüldü. 

 

Fakültemiz Harita Mühendisliği Bölümü (ÖYP) Arş.Gör. Sevim Yasemin 

ÇİÇEKLİ’nin 07-11 Mart 2018 tarihleri arasında Budapeşte-Macaristan'da düzenlenecek olan 

"2. The International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI)" 

sempozyumuna sözlü sunum yapmak üzere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. 

Maddesi uyarınca 07-12 Mart 2018 tarihleri arasında yol dahil 6 (altı) gün süreyle yolluksuz 

ve gündeliksiz olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve gereği için Rektörlük 

Makamı’na arzına oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

Prof.Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ 

                 Dekan  

 

 

 

 Prof.Dr. H.Murat ARSLAN          Prof.Dr. İsmail Altay ACAR 

         Üye                      Üye 

 

 

 

Prof.Dr. Mehmet BİLGİLİ           Doç.Dr. Abdulkadir YAŞAR 

        Üye                     Üye   

       

 

 

 

Doç.Dr. Niyazi ARSLAN                Yrd.Doç.Dr. Gözde TANSUĞ 

               Üye                      Üye 
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Karar : 2 

2018 yılında Fakültemizde döner sermaye kapsamında yürütülen faaliyetlerden elde 

edilecek gelirlerin dağılımı hakkında görüşüldü. 

 

2018 yılında Fakültemizde Döner Sermaye kapsamında yürütülen hizmetlerden elde 

edilecek gelirlerin dağılımıyla ilgili olarak, 2547 Sayılı Kanun’un 5947 Sayılı, 6009 Sayılı ve 

6114 Sayılı Kanun’un 17. Maddesi’ndeki Kanunlarla değişik 58. Maddesi uyarınca 

Fakültemiz Döner Sermaye gelirlerinin kullanımı ve katkı payı dağıtımına esas olarak yapılan 

görüşme sonucunda; 

 

1. Atölye ve laboratuarlarda üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye 

gelirlerinden kanuni kesintiler (%1 hazine payı için, %5 bilimsel araştırma projelerinin 

finansmanı için, %30 (%28+%2) Fakültenin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, bakım 

onarım ve diğer ihtiyaçları (%28) ile (%2) döner sermaye ortak giderleri)  düşüldükten 

sonra geri kalan tutar yapılan hizmetlerde verimlilik unsurları da dikkate alınarak gelire 

doğrudan katkısı bulunan öğretim elemanlarına 2547 sayılı Kanunun 58’inci maddesinin 

(c) fıkrasında belirlenen tavan ek ödeme oranlarını geçmemek üzere ek ödeme 

yapılmasına, 

 

2. Öğretim elemanlarının doğrudan (bizzat) katkısına dayanmayan döner sermaye 

gelirlerinden ve rutin işlemlerden (sonuçların, işlemlerin/ hizmetin öğretim elemanı 

tarafından yorumlanan (uygulanan hariç) laboratuar ve atölye işlemlerinden) elde edilen 

döner sermaye gelirlerinden hiçbir şekilde ek ödeme yapılmamasına, 

 

3. Öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarının imkanlarını kullanmaksızın döner 

sermaye işletmesi hesabına yaptıkları iş ve hizmetler karşılığında tahsil edilen gelirlerden 

kanuni kesintiler (%1 hazine payı için, %5 bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için, 

%20 (%18+%2) Fakültenin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, bakım onarım ve diğer 

ihtiyaçları (%18) ile  (%2) döner sermaye ortak giderleri  ile varsa yapılan iş veya 

hizmetle bağlantılı giderleri) düşüldükten sonra geri kalan tutar, hizmet karşılığı olarak 

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 ödenmesine, 

 

4. Döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunan öğretim elemanları dışındaki 

personele hiçbir şekilde döner sermayeden ek ödeme yapılmamasına, 

 

5. Yasal kesintiler yapıldıktan sonra; 

 

a) Fakültemiz imkanları kullanılarak yapılan işler için %64’ü (%1 hazine payı için, 

%5 bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için, %30 (%28+%2) Fakültenin 

ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, bakım onarım ve diğer ihtiyaçları (%28) ile 
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(%2)döner sermaye ortak giderleri düşüldükten sonra geri kalan tutar)  bölüm 

komisyonlarında alınan kararlar doğrultusunda katkıları bulunan Öğretim 

Elemanlarına katkısı oranında dağıtılmasına. 

 

b) Mesai saati dışında ve Fakültemiz imkanları kullanılmadan yapılan işler için  

%74’ü (%1 hazine payı için, %5 bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için, 

%20 (%18+%2) Fakültenin ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, bakım onarım ve 

diğer ihtiyaçları (%18) ile  (%2) döner sermaye ortak giderleri  ile varsa yapılan iş 

veya hizmetle bağlantılı giderleri düşüldükten sonra geri kalan tutar) bölüm 

komisyonlarında alınan kararlar doğrultusunda katkıları bulunan Öğretim 

Elemanlarına katkısı oranında dağıtılmasına. 

 

6. Gelir getirici katkılarına bakılmaksızın,  yönetici payı olarak ayrılan (Atölye ve 

laboratuarlarda üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirleri ile  

Öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarının imkanlarını kullanmaksızın döner 

sermaye işletmesi hesabına yaptıkları iş ve hizmetler karşılığında tahsil edilen gelirler ) 

tutarlarından, Dekan için ek ödeme matrahının % 250’si, Dekan Yardımcıları için ek 

ödeme matrahının % 100’ü kadar yönetici payı ödenmesine, 

 

Bu kararın 09.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olarak yürürlüğe 

konmasına ve gereği için Rektörlük Makamına arzına  oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ 

                 Dekan  

 

 

 

 Prof.Dr. H.Murat ARSLAN          Prof.Dr. İsmail Altay ACAR 

         Üye                      Üye 

 

 

 

Prof.Dr. Mehmet BİLGİLİ           Doç.Dr. Abdulkadir YAŞAR 

        Üye                     Üye   

       

 

 

 

Doç.Dr. Niyazi ARSLAN                Yrd.Doç.Dr. Gözde TANSUĞ 

               Üye                      Üye 

 

 

 


