
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :*BSM5739DMB* Pin Kodu :23452 Belge Takip Adresi : 
https://ebys.harran.edu.tr/envision/Validate_Doc.aspx?eD=BSM5739DMB&eS=62243

Bilgi için: Abdulkadir YEŞİLNACAR
Unvanı: Memur

Adres:Diyarbakır Yolu Üzeri Yenişehir Kampüsü Haliliye/Şanlıurfa
Telefon:0414 318 3398 Faks:0414 318 3190
 Web:http://www.harran.edu.tr/ 
Kep Adresi:harranuniversitesi@hs01.kep.tr

T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Sayı   : E-59652548-622.99-62243 16.09.2021
Konu : Kararlar

VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

İlgi : 07.09.2021 tarih ve 58940 sayılı Genel Sekreterliğin yazısı.

İlgi yazıda Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 01.09.2021 tarih 2021/19 sayılı oturum ve 17 nolu 
kararı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim.

Veysi ERİŞEN
Müdür

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 16.09.2021-62243



Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :*BSD5E538BB* Pin Kodu :41932 Belge Takip Adresi : 
https://ebys.harran.edu.tr/envision/Validate_Doc.aspx?eD=BSD5E538BB&eS=58940

Bilgi için: Hüseyin SAĞLAM
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

Adres:Harran Üniversitesi Rektörlüğü Osmanbey Yerleşkesi 63300 Haliliye/Şanlıurfa
Telefon:0414 318 3012 Faks:0414 318 3190
 Web:http://www.harran.edu.tr/ 
Kep Adresi:harranuniversitesi@hs01.kep.tr

Tel No: 0414 318 2806

T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Genel Sekreterlik

Sayı   : E-26130895-050.02.04-58940 07.09.2021
Konu : Kararlar

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun  01.09.2021 tarih  2021/19 sayılı oturum     ve   17   nolu 
kararı ekte gönderilmektedir. 

Gereğini rica ederim.

Zübeyir ZORLU
Genel Sekreter

Ek:
1- Karar (1 Sayfa)
2- Karar eki (8 sayfa)

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzanlamıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 07.09.2021-58940

Bu belge,güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



HARRAN UNivn nsirnsi yoNpriru KURULU KARARLART
TARIH
SAAT :14:00
SAYI :2021 I 19

UNivpnsirn y6Nnriu xuRul,u :

KARARLAR :
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ooN'nr"*'on"H-}*il"u#11fi:ilHlxL"Tiltd"1{ff*"f,.T'^Grr''uasrNDA
UYGULANACAK USUL VE ESASLANA ir,i$XiN VONTNCT

niniNci soLUNr
Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Faaliyet Alanlarl

Amag ve Kapsam
Maddel- (l) Hanan universitesi, Veteriner Fakiiltesi Ek Odeme Da$rtrm usul ve Esaslan ycinergesi,birimin d<iner serrnaye faaliyetleri gergevesinde; hizmet sunum gartlan ve olgiitleri de dikkate a'nmaksuretiyle personelin unvanl, gcirevi, galrgma gu.tiun ve siiresi, egiiim-ogretim've aragtrrma faaliyetleri vemesleki uygulamalar ile ilgili performansr ve'dzellik arzeden riskli bdliimlerde galrgma gibi hizmete katkrunsurlart esas allnarak yaprlacak ek odeme oranlarr ile bu odernelerin usul ve y6ntemlerini belirlemekamacryla hazrrlanm r gtrr.

Dayanak .0,, \:_ , .1
uaaoe 2-.(l) Bu Yonerge vuultgrog.etim Kririun{"yl s8. madd,esi v. is. 02.2011 tarih ve 27850 sayrhYiiksek ogretim [ururnlarrlca oon-er seq3ye -9.fu4i"" "*,;#'ff O;;r;;i; o-uinir"n.,u'nauUyulacak Usul ve Esaslara dligkin Ycinetmeligin Yonetim rrrrruna'tyeiiii ;;." maddelerine dayanrlarakhazrrlanmrgtrr.

Tanlmlar 
-,

Madde 3- ( l) Bu metinde gegen; u '

Aktif gahqrlan giin 
, 
katsayrsu Qahganrn, 6deme ddnemi igerisiiaeti toplam ig gtinii sayrsrndangalrgrlmayan (ayda 

l.suire 
ve yrlda 12.gnhe \du.r olan yrlhk irin riir"ierirrrrrqiiiirterin grkarrlmasr sonucubulunan galrgrlan giin sayrsrntn, o ddnem igerisindeki toplam gi.in sayrsrnu'U,ittinr.si sonucu bulunanbireysel katsayryr,

Alt birim: Doner sermaye gelirinin elde edildigi birim igerisinde faaliyet gcisreren anabilim/bilim dalrnr,iinitevemerkezlerini, - J a -'
Alt birim karr: Alt birim gelirinden bu metnin 6. maddenin 2. bendinJ. y". alan giderler drigiildtikten sonrakalan miktarr,
Bireysel net katkr puanl: itgiti oone. sermaye birim/alt biriminde galrgan personel igin, kapsamr 7.maddede agrklanan (A) ve (B), puanlartndan tiddrd. belirtilen formi.iliere gdre hesaplanan nihai toplampuanl,
Birim : Veteri ner Fakii ltesi n i v e/v ey a Hastanes i n i,
Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort) ortalamasr: Odeme dcinemi iginde, birim veya alt birimde iiretilenbireysel puanlartn toplamtntn (Toplam: (B)), aynr ddnemde tdm galrganlann aktif galrgrlan giin
katsayrlanntn toplamtna bdliinmesi ile elde edilen ve (A) puanrnrn hesapianmasrnda kulian,iun puun,(Birimde veya alt birimde iiretilen toplam puan/birim veya ali birimde tiim gahqanlaln aktif galgrlan gunkatsayrlan toplamr), alt birim uygulamasr yaprlan birimlerde g6rev yapan bir personer irgiii ,id"r"
d6neminde birden fazla alt birimde galrgtrsa, (A) puanrnrn hes=aplanmasrnaa ilgiii alt birim'ierde aktifgalrgrlan giin katsayrsr alrrlrk andtrma kriteri olarak kullanrlmak izere galrgtrgi alt birimlerin agrrlrklr
ortalamasrnr,
Dafrtrlacak Miktar: ilgili <ideme ddnemi igin yasal srnrrlar ddhilinde yaprlacak kesintilerden sonra
da$rtrmrna karar verilen miktarr,
Ddnem ek tideme katsaylst: ilgili donemde tespit edilen ve I (bir) puanr iicrete ddnugtiirmek igin
kullanrlan katsayrdrr' ilgili odeme doneminde da[rtrmrn a karar verilen ddn., sermaye mikta.nrn, ilgili
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l0
cideme ddneminde birim bireysel net katkr-puanlarr toplamrna b<iliinmesi sonucu bulunan katsayryr(Da{nilobilecek Miktar /Birim Bireyser Net kaftt puanrart Topramt),

ir:ffi:lfiJu'.,?.1gd',tJft [J.'JiT;."e 
uege'lenoi.'f xu.utu: parurtemiz D6ner Sermaye Dag,trm

Diiner sermaye geliri: ilgili mevzuatr uyarrnca mesai saatleri iginde ve mesai saatleri drgrnda driner
:..rry{. faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,
Ek odeme Matrahr: Ek <jdemeden yaralJna.ut p.rron.lin ayhk (ek gcisterge d6hil), yan odeme, <idenek(geliqtirme 6dene$i harig) ve her ttiilti tazminat (makam, temsil, golv u.-yubun' dil tazminatr harig)toplamrnr,
Gider: ilgili mevzuatt uyartnca dciner serrnaye faaliyetlerini gergeklegtirmek igin yaprlan harcamalarr,Gelir getirici faaliyet: Yaprlan-iglem sonucunda dciner serm.aye igretmesine gelir getiren faaliyetleri,Iglem Puanr: HRU veteriner Faktiltesi Gelir Getirici ruuiiy.t cetveli'nde yer alan iglem ricretlerinin birdegerine bcjli.inmesi ile ortaya qrkan puanr ,
Kadro/Giirev unvan katsaylst: Ek ridemeden yararlanacak personerin kurum igindeki kadro veya g6revunvanlartna gore Ekl sayrh "Kadro/Gci.el Unuan Katsgyr cefvelf'pde belirlenen ve ortalamalardanfaydal anma oranr n I gOste66n katsayivl.
Kalibrasyon katsaytsr: Birim.".ya 1i birim ortalamasrndan.kadro/g6rev unvan katsayrsrna gcire alrnan (A)puanrna' bireysel iiretilen puanlarrn (Bl. B2) katkr oranrnr belirlemel iiir.rr igl,82. igin KKI olarak), (0,2)ila (0,9) arastnda Universite Ydnetim Kurulu tarafindan Ueti.tenecer. k;;,;;"
Kanun: 2547 Say.il yiiksekdgretim Kanunu.
Ku rum: Harran Universitesinl,
Mesai drqr gahgma: Mesai saatleri iginde v.plfan gahgmalar ile n6bet hizmetleri harig olmak izere,hizmetgegitleri ve srnrrlarr yti'ireiim kurullarinca beliitenen ,ui,r11u",.:- ,.-- ::^'"''"-i'
Mesai drgr gelir: iigiti"4nevzuaft uyannca tespit edilen iurig*u saatleri drgrnda ve hafta sonu ve resmitatillerde elde edilen geliii, :

Vesai iqi-gelir: iteili 
1ev.z|att uyannca tespit edilen galrqma saatleri iginde elde edilen geliri,odeme diinemi: YII igerisinde dcjner sermaye ekiodemesinin yaprlacd;;ii;[ dcinemler ile bu metindekiesaslar dikkate alrnarak ydnetim kurulunca belitlenen 6deme ddnemjni,

Rutin iqlem: Sonuglarrntn yorumlanmasr, iglemi/hizmeti talep eden dgretim i.iye ve gcirevlileri tarafindangergeklegtirildi[i Iaboratuvar, gdri.intiileme,tahlilvetetkikleri. ]
Tavan ek tideme kats.aylsl: gk cidemeden yararlanacalcpersonelin kadro/gdrev unvanrna gore Kanunun 5g.maddesinde belirlenmig bulunan tavan katsaytslnl,
Yasal kesintiler: 2547 sayfi Kanunun 58. maddesi ile 17.9.2004 tarihli ve 5234 sayrlr Kanunun gegici l.maddesi uyannca yaprlmasr dngcirtilen kesintileri,
Yiinetici: Kanunun 58. maddesinin (f) frkrasrnda sayrlan ydneticileri,
Y<inetim Kurulu: Harran Universitesi ycinetim Kururunu.
Ytinetmelik: Yiiksekci$retim Kurumlartnda Dciner Sermaye Gelirlerinden yaprlacak Ek OdemeninDalrtrlmasrnda Uygulanacak Usul ve Esaslara iliqkin ycinetmelili,
Ifade eder.

ixilci nolUrvr
Gelir Qeqitleri ve Dtiner sermayeden yararranacakrar

Gelir Qeqitleri
Madde 4- (l) Veteriner Fakilltesi Dciner Sermaye iqletmesi kapsamrnda; 6$retim elemanlannrn klinik,poliklinik, tahlil, tetkik, tedavi ve laboratuvar analiz hizmetlerinden olugacaf gelirler ile fakiilte drgrndabilimsel gtiriig vermek, proje hazrrlamak aragtrrma, uygulama, koordinatdiliik, dinrgmanlrk, e$itim, kurs ve
benzeri hizmetler gi bi yaptrklarr faal iyetl erden ol u gan 

-g-el 

i rlerd ir.

l0
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Diiner Sermaye Ek Odemesinden yararlanacaklar
Madde 5- (l) Fakiiltede fiilen gcirev yapan ve katkrsr olan (kadrolu veya ilgili yasa ile g6revlendirilenler)
ogretim elemanlart faydalanrr. Ddner sermaye gelirinden yaprlacak Lt ri-oemelr., p.iron.lin katkrsrna
dayandl$lndan, katktst olmayanlara dOner sermaye katkr payr od'emesi yaprlmayacaktrr.

UeUNcU sOLUvr
Mali Hiikiimler ve Da[rtrm Esaslarr

Genel ilkeler
Madde 6- (l) Dciner sermaye gelirlerinden tahsil edilen krsmrn asgari o/o30'u Veteriner Fakiiltesi ve Hayvan
Hastanesinin ihtiyacr olan mal ve hizmet ahmlan, her tiirlii bakrm, onanm, kiralama, devam etmekte olan
projelerin tamamlanmastna ydnelik ingaat igleri ve difer ihtiyaglar ile y6netici paylarr igin kullanrlrr. Bu
oranlart %o75'ine kadar. artlrmaya Universite Y<inetim Kurulu yetkilidir. b6n.r sermaye gelirlerinden tahsil
edilen ktsmtn %5'i iinivellitg btinyesinde yiiriitiilen bilimsel aragtrrmp projelerinin leep) finansmanrnda,
% I 'i ise Hazine payr kesihtisi+olarak kullanrlrr.

(2) ilgili. ydnetmelik 
1e bu ydnerge kapsamrnda belirlenen iglemleri yi.iriitmek lizere D6ner Sermaye

Dagrtrm inceleme ve De$erlendirme Kurulu g6revlendiri'lmigtir. Bu alt kurul, kanuni srnrrlar igerisinde
kalmak koguluyla ve'blrimin gelir.gider dengesini gozeterek, driner serrnaye gelirlerinin ilgill Odeme
doneminde dagrtrlrp dalrtrlmayaca$t ve dalrtrlacak ek 6deme miktalm belirlemeye, oderie drjnemi
igerisindeki puan, iglem ve iicretleri kontrol etmeye, uygulamada olugacak aksaklrk ve gik6yetleri
degerfendirmeye, verilei haprlayarak ydnetim kuruluna sunmaya yetkili ve sorumludur. Bu kurulun
bagkanr d<jner sermayeden"sorumlu Rektcir yardrmcrsrdrr. Rektor yardrmcrsr gerekli gcirmesi durumunda
Dekan veya alt kurula bagkanlrk etmek i.jzere Fakiiltenin kadrolu cilretim iiyelerinden birini atayabilir.
Alt birimin giderleri; Sarf malzeme, tahsil edilmeyen katkr payr velveya diger iicretler, birim drgrndan
altnan hizmet bedelleri, trbbi cihaz bakrm ve onanm giderteri. Alt birim kan, birimin gelirleiinden
giderlerin dUqiilmesi ile elde edilen degeri ifade eder. Birimin karhhk katsayrsr ise toplam birim giderinin,
toplam birim gelirine orant ile elde edilir. Hizmetin gergeklegtirilmesi esnasrnda kullanrlacak ilag veya
malzemeler alt birim ismi ile hasta !,iayvan sahibi adrna eczane veya malzeme deposundan ahnrr. ilugiu,
veya malzemelerin birim tarafindan i.afrnttihnn4 bedeli iie:;ha$tb hayvan sahibine fatura edilme bedeli
arasrndaki farkrn tamamr ilgili alt birime gelir veya gider kaydedilir.

(3) Araqtrrma gdrevlileri (A) puanr hesaplanrrken birim ortalamasr esas alrnrr.

(4) Yaptlacak ek odemeye esas katkr oranlannrn belirlenmesinde bu metnin 7. maddesinde belirlenen;
kurumsal katkr (A puant), mesai igi (Bl puanr) ve mesai drgr (B2 puanr) gelir getirici bireysel katkr (B
puanr), puanlanndan hizmete esas olanlar ahnrr.

(5) Da[tttlacak miktan; birimin gelir ve gider dengesini gdzeterek Dciner Sermaye Da[ltrm inceleme ve
Deperlendirme Kurulu belirler. Ancak dagrtrlacak miktar, higbir suretle kanuni srnrrlar ddhilinde yaprlacak
kesintilerden sonra geriye kalan mebla$dan (dciner sermaye gelirlerinden tahsil edilen krsmrn 0/o64'inden)

fazla olamaz.

(6) Fatura edilemeyen veya getirisi olmayan iqlem ve tetkiklerden dolayr dgretim tiye ve grirevlilerine
girigimsel iglem puanr verilmez, ek 6deme katkrsrndan faydalanmaz.

eksik

il

/,
NU
v

(7) Kurum kusuruna baph fazla iideme tespit edilmesi halinde stiresine bakrlmaksrzrn geri ahnlr,
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tideme tespit edildiginde ise hesaplanan miktar driner sermaye hesabrndan kargrlanrr. Eksik veya fazla
;3ili'f'il#?:il :T$f$l:" 

miktar bir sonraki rideme donemi iqin feli,r;;." dagrtrracak miktara ekrenir

(8) o[retim elemanlanntn kurum drgrnda kurum imkdnlarrnr kuilanmadan Universite ycinetim Kururuonayr ile verdikleri kurs' mesleki efitim, danrgmanlrk uu..t'ri.r.tler karqrlr$rnda elde edilen gelirler drinersermaye hesablna makbuz veya faiura kargrlrlrnda <ioenlr. Dciner ,.rruyi mutemedi her ayrn sonundamakbuz veya faturala.n bir drnegini Dcjner i;;t; o"gl,,r Incereme ve Deferrendirme Kururu,na tesrimeder.

Bu kapsamda tahsil edilen gelirlerden, kanuni kesintiler ile. varsa yaprlan ig veya hizmetle baglantrhgiderler diigiildtikten sonra geri k;lan tutar, hizmet kargrrrgr.orarak geririur,riiar,n,n yaprrdrsr tarihi izreyenbir av iginde veva.hizmet bedelinin p"$i; ;;;i; 
"iir-"Jirrhinde hiz-meii, g..i.r.r"$me oranrna balrr orarakaylara bdliinerek hizmeti veren Qs.et,,: #1".,;0.;iaa"ir. Bu kapsamda erde edilen gelirlerden 2547sayrlt Kanunun 58' maddesinin (b)"fikrasrn1n uirin.i u"iii uyu'n"a yaprlacak kesintirerin uyguranmasrndaasgari %o20 oranr uygulanrr.

(9), iglerin yogunlugu' T il]: hrzt ve 
3:,:::, :.masyon sistemine eg zamanrr kayrt igin yererri $artra.n(sekretarya hizmetleri vb)'bulunmamasr nedenlyr.,. uf'Lramasr madde T'de.vrerilen B I ve 82 puanla.na esasolacak faaliyetterin sruplandrrrlmasr cigreti* ;),i;ri;il;.y;i;;;;.";*h.kimtisin kontrollerine grireyaprlrr' Dogabilecek herhangi bir hukuk] p.ur"ti,o.;;;;";r burunan cigretim iiyesi sorumrudur.

(10) Yaprlacak cidbinelerde gelir gider dengesi gdzetilerek, d6ner serrnaye kaynakra' uygun ordugutakdirde ek rjdeme yap,iir. - 
. 

":, , ---e--- ""--".'- , , 
-',u]

(ll) Ek cideme' o]''ff flifen. ka1fr.:.1sliia,g, slirece veritebirir giri;o"ki' hizmetkaritesini artrrmakamactvla' Anabilim Dal Akademik Kuiul kbia' 1*.g.5- onuy, ilr ili;t-;; tecriibesini artrrmak uzere

L1T,T#:,fffifJ:ilf:l,TfiIji,#,iltn'",i;aurri;i;;k;;ilil;; il1il;, s, kisi,ere, uugr, oro,gu

(12) Kadrosu 
''''T,,1ll!;;tfit-urum'icjndgn ury?.;drsrndan Fakiirtemizde birgi ve tecrijbesinigeligtirmek veya bilimsel u.ugti*u yup*u1 i.izere 'Lir ddeme oon.rina.n daha az siire iregdrevlendirilenlere higbir gekilde er ctdeme'yapilamaz-. D;; ,^.'rur.ririr."'."o,rilenlerin birime katkrsallamalarr koguluyla ek 6deme yaprlrp yaprlmayacagr Faki.ilte yrinetim Krirulu Kararr ile belirlenir.

(13) "Gelir Getirici Faaliyet cetveli" Fakiilte Ydnetim Kurulu tarafindan tespit edilir. Faktirte yrjnetim

Hll?JX11ll,U'J:ifr:ilen 
"Gelir Getirici Faalivet cetveli" Fakiirte yrinetiniKururu kara' le geeerllik

Da[rtrm Esaslarl
Madde 7- (l) ilgiti att birimin gelir ve gider hesabr tek bir maliyet merkezi olarak tanrmlanryorsa, birimortalamastna gore kurumsal katkr (A) puanr hesabr yaprlrr- celir getirici faaliyeti olan alt birimlerde, altbirim ortalamasl birim ortalamaslnrn altrnda ise uirim ortaramisrndan ek 6orr. yaprlmasrna D6nerSermaye Dagrtrm incereme ve Deferrendirme Art Kururu karar verir.

(2) Kurumsal katkr puant (A): ilgili ddner sermaye birim veya alt birim ortalamasrnrn, kadro/gcirev unvan

[:::ffi;:,H'j,,8lj:l?t.ffi ff:T,#], 
ir' ;'p;; ;;,.u burunan puan, irade eder 

-8, 
puun,n

12
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(A): Birim (b-ort) veya alt birim (ab-ort) ortalamasr x kadro-gcirev unvan katsayrsr x aktif
galrgrlan glin katsayrsr

Birim ortalamasr (b-ort): Birimde iiretilen Bl, 82 puanlan toplamr / birimde tiim galrganlarrn aktif gahgrlan
giin katsayrlan toplamr

Alt birim ortalamast (ab-ort): Alt birimde iiretilen Bl, 82 puanlarr toplamr/alt birimde tiim gahganlann
aktif galrgrlan giin katsayrlarr toplamr

(3) Bireysel gelir getirici faaliyet puanr (B): Birim iginde bireysel gelir getirici faaliyetlerden dolayr
ahnan mesai igi (B1) ve mesai drgr (82) puan lhrn toplamrndan olugan puandrr. Doner sermaye birimi igin
diizenfenen Harran Universitesi Vet;eriner Faki)ttesi ve Hayvan Hastanesi iSlem Cetvel Puanlarf na gdre

bireysel gelir getirici flaaliyet puanl; <ilretim elemanlannnbizzat iirettigi tedavi hizmetlerinden elde edilen
puan lar toplanarak hesaplanrr.--t 

,-- , ..,:,:::,,, o. , ,.u;

Harran Universitesi Veteriner Fakiiltesi ve Hayvan Hastanesi Hizmetleri gizelgesinde yer alan

iglemlerinden elde edilen:gelirlerden yaprlacak ek odeme puanlartntn hesaplanmastnda ise agafrdaki formi.il

Luiiu" 
'L'rt

islemPuanr*= lisle{n isin vatrrrlan iicret /1 I

* Fakiiltenin, Faki.ilte Yonetim Kurulu Karan ile ilan etmig oldugu gi.i-ncel Gelir Getirici Faaliyet Cetveli

(Fiyat Listesi) listesinde bulunan iglemler igin yatrnlan i.icretin I (bir) ileb<iliinmesinden elden edilen puan.

B puanr: [(B)= (Bl +.E2)] .,' ''

Mesai drgr (B2) kapsamrnda yaprlan iglemlerden katkr <jdernelerinin,yaprlabilmesi igin ogretim i.iyelerinin

beyanr gereklidir ve Madde 6.(l l)'de belirtilen hususlar gegerlidir.
''": , ,',

(4) Kanunun 58. maddesinin (c) ve (d; frkrasr kapsamrnda bulunan personel ile (f) fikrastntn iigiincii

paragrafi kapsamrnda yiiri.itiilen hizmetler igin mesai drgr (82) puanl hesaplantr. Bu hesaplama, ilgisine gcire

Kanunun 58. maddesinde belirlenen tavan tutarlart geqmemek iizere yaptlrr'

(5) Harran Universitesi Veteriner Fakiiltesi ve Hayvan Hastanesi'nde gorev yapan personele yapllacak ek

6deme aga[rdaki qekilde hesaplanrr;

a- Gelir getiren alt birimlerdeki <iSretim tiye ve gorevlileri bireysel net katkr puanr :

A+l(81+82)x(KKl)

b- Ydneticilerin bireysel net katkr puanr = .

A+lB2x(KKl)l

c- Araghrma
A + Ek puan (Mesai saatleii drgrnda gelir getirici qalrgmalarrndan doSan her saat katkrlarrna kargrlrk olarak

e'nrn yot'ine icadar ayrrca puanverilii')
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d- Yaprlacak Ek 6deme Mikian = Ddnem Ek 6deme Katsayrsr x Bireysel Net Katkl puanr

(6) Bir o[retim elemanlanna yaprlacak ek odemede; yonetim kurullannca belirienen mesai igi ek odeme
tavan orantnln en fazlaoh35'ine kadar (A) puanr, o/o75'ine kadar mesai igi gelir getirici faaliyeti (Bl) puanr
dikkate altntr. Bunlann toplamr ycinetim kurullartnca belirlenen tavan oranlnr gegemez ancak yoneticiler bu
stntrlamaya tabi defildir. Nobet iicretleri harig olmak llzere mesai drgr gelir getirici faaliyette bulunulmasr
halinde bu faaliyetlerine kargrlrk olarak hesaplanan oran, ycinetim kurullalncabelirlenen ek odeme oranlnln
%50'sinden fazla olamaz.
Puanlartn da$ltrmr ve iist limitlerinin belirlenmesinde Ydnerge ekindeki Ek-z sayrlr "1/RU Veteriner
Fakilltesi Ek Odeme Ust Limit Cetveli " esas alrnrr.

(7) Aragtrrma gdrevlilerine ve di$er d$retim elemanlarrna nobet hizmetleri harig olmak tizere mesai drgr
galrqrlan her bir saat igin (A) puanrnur o/o1'i kadar ek puan verilir. Bu puan, yonetim kurullarrnca belirlenen
ek odeme oranrnln %020'sinden fazla olamaz,

(8) Rutin iglemler' bu iglemleri yapan alt birimler igin yaprlan hesaplamalara yansrtrlamaz. Ancak, bu alt
birimlerde gorevli ogretim elemanlanna (A) puanr nrn o/o150'sine kadar ek puan verilebilir.

(9) Kalibrasyon Katsayrsr (B) puanlanna uygulanmak iizere Universite Ycinetim Kurulu tarafindan
belirlenir.

.:
( l0) Yiineticilere yaprlacak ek iideme
Madde 8- (l) Veteriner Faktiltesi Dekanr ve Hastane Baghekimi ile bunlarrn yardrmcrlarrna, gelir getirici
katkrlarrna bakrlmaksrztn, birimin doner sermaye gelirlerinden yonetici payr olarak aynlan tutardan
aga$rdaki oranda ek 6deme yaprlrr. Ycineticilerin mesai saatleri drgrnda doner sermaye gelirlerine katkrlarr
bulunmast hAlinde; bu katkrlan kargrlrgrnda yaprlacak ek odemenin hesabrnda 7. maddede belirtilen esaslar
dikkate altntr ve ilgililerin yonetici payr olarak aldrklarr ek odemedLe ddhil olmak iizere alabilecekleri
toplam ek odeme tavan tutarl, ilgiSine gdre Kanunun 58. maddesinin (c) ve (d) fikralarrnda belirlenen tavan
tutarlannt ve her hali.ikArda ek 6deme matrahrnrn %1200 tbin iki yiiz)'lirrti gegemez.

Dekan .Ek Odeme Matrahrnrn Yo250'si,
Baghekim .............Ek Odeme Matrahrnrn o4l50'si,

Dekan Yardrmcrsr ..Ek Odeme Matrahrnrn yol00'ii,
Baqhekim Yardrmcrsr .....Ek 0deme Matrahrnrn %100'ii,

UqUncU BOLUM
Qeqitli ve Son Hiikiimler

Giirevlendirilen Personele Yaprlacak Ek Odeme
Madde 9- (l) Kadrosu doner sermayenin elde edildigi birimde olup,, rektdrliife baflr difer birimlerde
gorevlendirilen personele, gorevlendirildiIi s[ire igerisinde doner sermaveden ek 6,deme yapimaz.

DaIrtrlamayacak Gelirler
Madde l0- (l) Bagrg, faiz geliri gibi personelin katkrsrna dayanmayan doner sermaye gelirleri higbir
qekilde personele ek odeme olarak daprtrlamaz.
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Yasaklar
Madde 1l- (l) Kurumlarda gelir getirici iglemleri ve diger faaliyetleri yapmadrlr h6lde yapmrg gibigdsterenler ve gerekmedi[i hdlde iqlemleri artranlar hakkrndi genel htiktimlere'g<ire iglem yaprlrr.

(2) Haksrz olarak ek 6deme aldrklan tespit edilenlerden, haksrz olarak yaprlan ek 6demeler geri alrnrr.

(3) 2547 saytlt Kanunun 58. maddesinin (c) ve (l) fikralan kapsamrnda bulunanlar drgrnda 657 sayrl
Kanuna tabi memurlar ile stizlegmeli personele Kanunun 58. maddesi uyannca ek 6deme yipimaz.

Yiiriirliik
Madde 12- (1) Harran Universitesi Veteriner Fakiiltesi ve Hayvan Hastanesi D6ner Sermaye Gelirlerinden
Yaprlacak Ek Odemenin-Da$rtrlma;rg-da Uyulag.eeusu-l ve Esaslar ve eklerinde yaprlan ttim deligiklikler,
bu yonetmeligin Harran Universitesi Ydnetim KuruJu tarafindan onaylanmasrndan itibaren bir sonraki aylrk
6deme ddnem inde yiirli rl iige girer.

Yiiriitme
Madde 13- ( l) Bu metinde y., ul* esas ve hiiktimleri Rektdr yi.iriitiir.

-t*" * ' l'+

't'lt 
" 

* 

'* 

n -i;

q'-'T*. ""4

-::i Ll!'
t;l:iLiKr *t *-;*
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EK-I SAYILI CETVEL
(KADRo/connv UNVAN KATSAvT cnrvnri;

.. EK-2 SAYILI CETVEL
HRU vnrnniNnn rartnrrsi nx ourun usr livlir curvnli

Kadro/Giirev Unvanr Katsayi
Arallfr,

Belirleneu'- ,

Gtirev/Unvan
Katsayrlan ,:

Dekan/Baghekim 3,50-4,00 4,00

DekanYardlmclsr / Baghekim Yardrmcrsr 3,50-4,00 3,50

Prof, Dr. 3,00-3,50 3,50

Dog. Dr. 2,50-3,00 3,00

Dr.0gr. Uyesi 2,4,0-2,50 2,50

Araqtlrma gdrevliSi 1,20-2,20 2,20

lJzman "
I ,00- 1,80 1,80

Kadro Gtirev Unvml.ari Tavan nXffime Oranr
Puan Ust Limitleri

Dekan 120,4 A (550) + 82 (400) + YP(250)

Baghekim I 200 A (650) + 82 (400) + YP( r50)

Dekan Yardrmcrsr 1200 A (700) + 82 (400) + YP(t00)

Baghekim Yardrmcrsr 1200 A (700) + 82 (400) + YP(100)

Profesrir 800 A (200) + Bl (600) + 82 (400)

Dogent 800 A (200) + Bl (600) + 82 (400)

Dr. Ogr. Uyesi 800 A (200) + Bl (600) + 82 (400)

Aragtrrma Gorevlisi 500 A (500) + Ek puan (100)

Uzman 170 A (170) + Ek puan (34)
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