
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK    

EK ÖDEME DAĞITIMI USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner 
Sermaye İşletmesi faaliyetleri  çerçevesinde elde edilen gelirlerin dağılımının ve gelir getirici 
faaliyette bulunanlar ile yönetici paylarının dağılım esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu usul ve esaslar 04.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Kanunun 58 inci maddesi 
ile 18 Şubat 2011 tarih ve 27850 Sayılı Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında 
Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve 
Esaslara  İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu usul ve esaslarda geçen;
a) İşletme: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
b)Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosu,
c) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü, 
ç) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
e)Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek 
Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği,
İfade eder.
(2) Bu usul ve esaslarda yer alan diğer ifadeler, yönetmelikte tanımlandıkları anlamda 
kullanılmışlardır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Genel ilkeler
MADDE 4 - (1) Bu usul ve esasların uygulanmasında, kanun ve yönetmelikte yer alan yasal 
sınırlara,  genel ilkelere, yasaklara, dağıtılamayacak gelirler ile dağıtım esasları ve oranlarına 
uyulur.
(2) Gelirlerin dağıtımında, gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri ilgili mevzuatına uygun 
olarak yapılır.
(3) Gerçekleştirilecek her bir faaliyet için birimler tarafından proje (protokol) hazırlanır. Bu 
projede (protokol) ek ödeme dağılımı ile ilgili esas, oran ve puanlar tanımlanarak Yönetim 
Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu onayından geçmeden hiçbir proje başlatılmaz.

Tahsil edilen gelir ile birim payı olarak ayrılan oranların dağılımı
MADDE 5 - (1) Tahsil edilen gelir ile birim paylarının dağılımına ilişkin oranlar, gelirin elde 
edildiği birimler bazında, Yönetim Kurulunca karar verilir.

Yöneticilere yapılacak ek ödeme
MADDE 6 - (1) Rektör, Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreterlere yönetici payı adı altında 
yapılacak ek ödeme tutarları, kanun ve yönetmelikte yer alan sınırlamalar ile birim gelirleri 
gözetilerek ek ödeme matrahları ve Ek - 2 deki oran sınırlamaları dikkate alınmak suretiyle 
ödenir.



(2) Dekan, Enstitü, Yüksekokul Müdürleri ile bunların yardımcılarına, kanun ve 
yönetmelikte yer alan sınırlamalar, faaliyetin süresi ve birim gelirleri gözetilerek ek ödeme 
matrahları ve Ek - 2 deki oran sınırlamaları dikkate alınmak suretiyle ödenir.
(3) Yönetici payı olarak ayrılıp yasal sınırlar nedeniyle yöneticilere ödenemeyen paylar, 
gelirin elde edildiği birimin birim payına eklenir.
(4) Yapılacak ek ödeme matrah ve oranlarını kanun ve yönetmelikte yer alan sınırlamalara 
uygun olarak artırıp azaltma yetkisi Yönetim Kurulundadır.

Gelirlerin elde edilmesinde katkısı bulunan öğretim elemanlarına yapılacak ek 
ödemeler 
MADDE 7 - (1) Yapılacak ek ödeme oranlarının belirlenmesinde Yönetmeliğin dağıtım  
esasları başlıklı 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının B “ Bireysel Gelir Getirici Faaliyet Puanı” 
esas alınır.
(2) Üniversitemizde, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan kurumsal 
katkı puanının hesaplanmasında Ek - 1’de yer alan kadro/görev unvan katsayıları kullanılır.
(3) 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.
(4) Hangi çalışmaların mesai dışında yapılacağı Proje Yürütücüsünün teklifi ve Birim 
Yöneticisinin onayı ile belirlenir.
(5) 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. Ek ödeme yapılacak birimler, her ödeme dönemi için Ek Ödeme Cetvelini 
hazırlayarak, ek ödeme evraklarını ödenmek üzere Döner Sermaye İşletmesine iletir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8- (1) Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde yönetmelik ve kanun 
hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar
MADDE 9- (1) Bu usul ve esasların kabulü ile 23.09.2019 tarih ve 2019/46 sayılı Üniversite 
Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Döner 
Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtımı Usul ve Esasları” yürürlükten 
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 10 - (1) Bu usul ve esaslar, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme
MADDE 11 - (1) Bu usul ve esaslarda yer alan hükümleri Rektör yürütür.



EK – 1 Kapsama dâhil birimler için Kadro/görev unvan katsayı cetveli*

Kadro/Görev Unvanı Katsayı
Rektör 4,50
Rektör Yrd. 4,00
Dekan, Müdür 4,00
Dekan Yrd., Müdür     Yrd. 3,50
Prof. Dr. 3,50
Doç. Dr. 3,00
Dr. Öğr. Üyesi 2,50
Öğr. Gör., Arş.  Gör. 2,20

* Ek-1’de yer alan bu tablo gelir getirici faaliyette bulunanlara yapılacak ödemelerde 
kullanılır.

EK-2 Yönetici Payları Oran Sınırlamaları Cetveli**

Kadro/Görev Unvanı Oran %
Rektör 600
Rektör Yrd. 200
Genel Sekreter 200
Dekan, Müdür 250
Dekan Yrd., Müdür     Yrd. 100

** Ek-2’de yer alan bu tablo yönetici paylarının belirlenmesinde esas alınır.


