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GÖREVİN KISA TANIMI :   
İlgili Yönetmelik gereği Döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanları ve diğer personele dağıtılacak 
ek ödemeler, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara ve oranlara uygun olarak yetkili kurullara tanınan yetki 
çerçevesinde birimler veya alt birimler bazında dağıtımının yapılması 
 
GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

- Döner Sermaye Dağıtım, İnceleme ve Değerlendirme Kurulu ve üyeleri dekan tarafından 
oluşturulur ve yönetim kurulu onayı sonrasında faaliyetlerini yürütür. 

- Veteriner Fakültesi Klinik 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 özellik arz eden riskli 
bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu 
ödemelerin usul ve esaslarını belirleyerek bu doğrultuda döner sermaye dağıtımın sağlamak 

- 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 bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapmamak, 

- Kanunun 58 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında bulunan birimler açısından; hizmet 
bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aynı fıkrada 
belirtilen koşullar dâhilinde ek ödeme aylara bölünerek yapılmasını sağlamak,  

- Yönetim kurullarınca, Kanunun 58 inci maddesi uyarınca belirlenen tavan ek ödeme oranlarını 
geçmemek üzere ek ödeme oranları belirlemek 

- Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları uygun olduğu 
takdirde ek ödeme yapmak. 

- Yönetim kurullarınca uygun görülmesi halinde öğretim elemanlarına gelir getirici katkılarına 
göre yapılacak ek ödemelerde; yapılan hizmetlerde verimlilik unsurları da dikkate alınarak gelire 
doğrudan katkıları ile birim veya alt birim gelirine veya karına katkılarına göre ek ödeme 
hesaplaması yapmak. 
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- Komisyon üyeleri yeni bir eni bir atama yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. 

- Komisyon üyesinin herhangi bie nedenle ayrılması halinde, dekanlık tarafından yeni bir üye 
atanır. 

- Komisyon üyelerinin resmi bir mazereti olmadığı sürece toplantılara mutlak surette katılmaları 
gerekmektedir. 

- Toplantılara mazeretini belgelemeden katılmayan üyelerin durumu dekanlık tarafından 
değerlendirilir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAZIRLAYAN: 
KALİTE BİRİMİ 
 

KONTROL EDEN: 
DEKAN YARD. 
Prof.Dr. Murat KANBUR 

ONAYLAYAN: 
DEKAN 
Prof.Dr. Abdullah İNCİ 

 
 


