ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK
EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 -(1) Bu usul ve esasların amacı, Şırnak Üniversitesi Döner Sermaye
faaliyetleri çerçevesinde elde edilen gelirlerden personele yapılacak ek ödeme
dağıtım ilkelerini düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 -(1) Bu usul ve esaslar 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun 58 inci
maddesi ile "Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak
Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu usul ve esaslarda geçen;
a) Kanun:2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununu,
b) Yönetmelik: Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak
Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği,
c) Kurum: Şırnak Üniversitesini,
d) Birim: Şırnak Üniversitesi,
e) Alt Birim: Döner Sermaye gelirinin elde edildiği birimler içerisinde faaliyet gösteren
bölümü,
f) Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
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g) Yönetici: Kanunun 58 inci maddesinin (f) fıkrasında sayılan yöneticileri,
h) Döner sermaye geliri: İlgili mevzuat uyarınca mesai saatleri içinde ve mesai
saatleri dışında döner sermaye faaliyetleri sonucunda elde edilen geliri,
i) Gelir getirici faaliyet: Yapılan işlem sonucunda döner sermaye işletmesine gelir
getiren faaliyetleri,
j) Bireysel gelir getirici faaliyet puanı: Birim içinde bireysel gelir getirici faaliyetlerden
dolayı alınan mesai içi ve mesai dışı puanlarının toplamından oluşan puanı,
k) Ek ödeme matrahı: Ek ödemeden yararlanacak personelin aylık (ek gösterge
dâhil), yan ödeme, ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam,
temsil, görev ve yabancı dil tazminatı hariç) toplamını,
l) Gider: İlgili mevzuatı uyarınca döner sermaye faaliyetlerini gerçekleştirmek için
yapılan harcamaları,
m) Kanuni kesintiler: Kanunun 58 inci maddesi ile 17.09.2004 tarihli ve 5234 sayılı
Kanunun geçici 1'inci maddesi uyarınca yapılması öngörülen kesintileri,
n) 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 tahsilâtına göre bu usul ve esaslar
dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenen ödeme dönemini,
o) Dağıtılacak miktar: İlgili ödeme dönemi için yönetim kurulunun, kanuni sınırlar
dahilinde yapılacak kesintilerden sonra dağıtımına karar verdiği miktarı,
p) Mesai dışı çalışma: Mesai saatleri içinde yapılan çalışmalar dışında, sınırları
yönetim kurulunca belirlenen çalışma günlerinde yapılan çalışmayı,
r) Mesai dışı gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri dışında ve
hafta sonu ve resmi tatillerde elde edilen geliri,
s) Mesai içi gelir: İlgili mevzuatı uyarınca tespit edilen çalışma saatleri içinde elde
edilen geliri,
t) Tavan ek ödeme katsayısı: Ek ödemeden yararlanacak personelin kadro/görev
unvanına göre kanunun 58 inci maddesinde belirlenmiş bulunan tavan katsayısını,
İfade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Faaliyet Alanları, Gelir ve Giderler
Faaliyet Alanları
MADDE 4 -(1) Eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini ön planda
bulundurmak kaydıyla; elde edilen sonuçların yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak
teknik / mühendislik sorunlarına çözüm getirecek her türlü üretim faaliyetleri ile özel,
tüzel veya gerçek kişilerce Üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde
istenecek bilimsel görüş, araştırma, inceleme, eğitim, yayın, danışmanlık, analiz,
patent ve tescil, plan, proje, makine / teçhizat/araçların test ve deneyleri, yazılım,
organizasyon, ilk örnek (ilk örnek) yapımı ile bunlara ilişkin raporların düzenlenmesi,
bilimsel görüş vermek, bilimsel rapor hazırlamak, bilirkişi raporu hazırlamak, proje
hazırlamak, proje yürütmek, araştırma, uygulama ve benzeri hizmetlerde
bulunmaktır.
Gelirler
MADDE 5 -(1) Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Birimi gelirleri aşağıdaki gibidir.
a)

Alt birimlerde üretilen mal ve hizmet karşılığı sağlanan gelirler,

b)

Madde 4'de belirtilen faaliyet alanlarından elde edilen gelirler,

c)

Bağış, çeşitli yardımlar ve diğer gelirler,

Giderler
MADDE 6 -(1) Döner Sermaye İşletme Biriminde varsa yapılan iş veya hizmet ile
bağlantılı giderlerdir (sarf malzeme, hizmet alımı ve kiralama giderleri vb.).
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel İlkeler, Yasal Kesintiler ve Dağıtım Esasları
Genel İlkeler
MADDE 7 -(1) Döner sermaye gelirinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim
elemanları ile memurlar ve sözleşmeli personele hiçbir şekilde ek ödeme yapılmaz.
(2) Yapılacak ödemelerde gelir gider dengesi gözetilerek, döner sermaye kaynakları
uygun olduğu takdirde ek ödeme yapılır.
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(3) Yapılacak ek ödeme oranlarının belirlenmesinde Yönetmeliğin Dağıtım Esasları
başlıklı 5'inci maddesinin 3'üncü fıkrasındaki (B) "Bireysel Gelir Getirici Faaliyet
Puanı” esas alınır.
(4) Döner Sermaye Gelirlerinin dağıtımı Kanunun 58'inci maddesinin (c) ve (d)
fıkraları uyarınca belirlenen tavan ek ödeme oranlarını geçmemek üzere yapılır.
(5) Döner sermaye gelirlerinden, gelir getirici faaliyetlerine bakılmaksızın rektör,
rektör yardımcılarına, genel sekreter, dekan ve yardımcılarına yönetici payı olarak
ödenecek miktar, kanunun (f) fıkrası uyarınca belirlenen tavan oranlar uygulanır.
6) Özel Kanunlara göre meslek ve sanatlarına serbest olarak icra edenlere, mesai içi
ve mesai dışı faaliyetlerden dolayı ek ödeme yapılmaz,

Yasal Kesintiler
MADDE 8 -(1) Öğretim elemanlarının birim imkânlarını kullanarak verdikleri hizmetler
karşılığında elde ettikleri gelirlerden kanunun 58 inci maddesinin (b) fıkrasının 1'inci
bendi hükmü uyarınca döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %30'u
kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama,
devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer
ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılır.
(2) Öğretim elemanlarının birim imkânlarını kullanmaksızın verdikleri hizmetler
karşılığında elde ettikleri gelirlerden kanunun 58'inci maddesinin (b) fıkrasının 1'inci
bendi uyarınca yapılacak kesintilerin uygulanmasında (e) fıkrasının 2'inci bendi
gereği %15'i kurumun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım,
kiralama, devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve
diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılır.
(3) Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın %5'i, Kanunun 58'inci
maddesinin (b) fıkrası 2'inci bendi gereği kurumun bilimsel araştırma projeleri için
ayrılır.
(4) Döner sermaye gelirlerinden Maliye Bakanlığınca belirlenen % 1 oranında kanuni
kesinti hazine payı olarak ayrılır.
Dağıtım Esasları
MADDE 9 - (1) Üniversitede görevli öğretim elemanları ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'na tabi diğer personelin katkılarıyla Üniversite imkânlarını
kullanarak veya kullanmayarak elde edilen döner sermaye gelirlerinden yasal
kesintiler ve giderlerden sonra geri kalan tutar döner sermaye gelirine katkısı bulunan
personele ödenir.
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(2) Rektör, rektör yardımcısı, genel sekreter ile Üniversite Dekan ve yardımcılarına
gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, döner sermaye gelirlerinden yönetici payı
olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır, Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme
matrahının, rektörler için yüzde 600'ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300'ünü,
genel sekreter için yüzde 200'ünü, dekan için %250'sini, yardımcıları için %100'ünü
geçemez.
(3)
Her bir faaliyetin başlangıcında, alt birim yöneticisi faaliyet ile ilgili fiyat ve
faaliyette görev alacak kişi/kişiler ile katkı oranlarını birim yöneticisine yazılı olarak
bildirir.
(4)
Her bir faaliyet sonunda, alt birim yöneticisi ek ödemeye esas faaliyetler ile
ilgili katkı paylarını içeren ek ödemeden yararlanacak kişiler bazında, ödeme
çizelgesini hazırlayarak birim yöneticiliğine gönderir.
(5)
Ödeme döneminde Ek ödemeye esas hesaplamada her bir faaliyet için Ek
1'de verilen Tablo 1'deki oranlar dikkate alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Dağıtılamayacak Gelirler
MADDE 10 -(1) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner
sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.
(2) Bir mali yılda önceki yıldan devredilen gelir fazlasıyla, katkıda bulunanlara
ödemede bulunulmaz. Devredilen gelir fazlası bu usul ve esasların 8'inci maddesi
1'inci ve 2'inci fıkralarında belirtilen diğer ihtiyaçların karşılanmasında kullanılır.
Yasaklar
MADDE 11 -(1) Üniversitede gelir getirici işlemleri ve diğer faaliyetleri yapmadığı
halde yapmış gibi gösterenler hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.
(2) Haksız olarak ek ödeme aldıkları tespit edilenlerden, haksız olarak yapılan ek
ödemeler geri alınır.
Yürürlük
MADDE 12 -(1) Bu Usul ve Esaslar, ../../2017 tarihinden geçerli olmak üzere
Üniversite Yönetim Kurulunun kabulü ve Rektörlük Makamı onay tarihinden sonra
yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 13 -(1) Bu Usul ve Esasları Rektör yürütür.
Tablo I.Doğrudan katkı sağlayan öğretim elemanlarına yapılacak ödemelerin
dağılımı
Gelir
Faaliyet

Getirici
Katsayı
Faaliyete
AdıPerformans
oranı
soyadı (Tablo 2) katkı
puanı (P)
(%) (FKO)
(K)

Performans Ödenecek katkı
oranı (PO) miktarı (Ü) (TL)

No
1

K1

FKO1

P1

PO1

Ü1

2

K2

FKO2

P2

O

CL

CN

Ü2

3

K3

FKO3

P3

0
CL

co

Ü3

Tplm

Not:

T

N1 veya N2

Performans puanı (P)=(KxFKO),
Performans oranı (PO)=(P)/T
Ödenecek katkı miktarı (Ü)=(NxPO)

N1= Üniversite imkânları kullanılmaksızın elde edilen toplam döner sermaye
gelirinden, kanuni kesintiler (%15 + %5 ve % 1) yapıldıktan sonra kalan miktar.
N2= Üniversite imkânları kullanılarak elde edilen toplam döner sermaye
gelirinden, kanuni kesintiler yapıldıktan sonra (%30 + %5 ve % 1) ve dolaylı katkı
sağlayanların miktarı çıkarıldıktan sonra kalan miktar.
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Tablo 2. GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ
Ek-1
Sıra no

Faaliyetler

1

Mühendislik sorunlarına çözüm getirecek her türlü üretim faaliyetleri.

2

Özel, tüzel veya gerçek kişilerce Üniversite içinde veya hizmetin
gerektirdiği yerde istenecek bilimsel görüş, araştırma, inceleme, eğitim,
yayın, danışmanlık, analiz, patent ve tescil, plan, proje, makine /
teçhizat / araçların imal, test ve deneyleri.

3

Yazılım, organizasyon, ilk örnek (ilk örnek) yapımı ile bunlara ilişkin
raporların düzenlenmesi, bilimsel görüş vermek, bilimsel ve teknik
rapor hazırlamak, proje hazırlamak, proje yürütmek, araştırma,
uygulama ve benzeri hizmetlerde bulunmaktır.

Ek- 2
Tablo 2. Kadro/Görev Unvan Katsayı Cetveli
Görev Unvanı

Katsayı

Rektör

4,50

Rektör Yardımcısı

4.00

Genel Sekreter

2.00

Dekan

4.00

Dekan Yardımcısı

3.5

Prof.Dr.

3,50

Doç.Dr.

3,00

Yrd. Doç.Dr.

2,50

Öğr. Gör. Uzman, Arş. Gör.

2.00
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DAĞITIM TABLOSU -1
DOĞRUDAN KATKI YAPARAK BİRİM İMKÂNLARI KULLANILMADAN YAPILAN
FAALİYETLER
A.

Zorunlu kesintiler : % 21
Hazine Payı

%1

Bilimsel Araştırma Projeleri

%5

Yönetim payı ile birimin araç, gereç ve diğer ihtiyaçlar
(Rektörlük, Dekanlık Yönetim Payı Dâhil)

%15

Yönetim Payı : %15'in 1/7 oranı dağıtılır.

1)İdari Görevden Dolayı Dağılım (Rektörlük)
Rektör

4.50 (katsayı)

Rektör Yardımcısı

4.00 (katsayı)

Rektör Yardımcısı

4.00 (katsayı)

Genel Sekreter

2,00 (katsayı)

2) İdari Görevden Dolayı Dağılım (Dekanlık)
Dekan

4.00 (katsayı)

Dekan Yardımcısı

3.50 (katsayı)

Dekan Yardımcısı

3.50 (katsayı)
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B. Ek Ödeme: Zorunlu kesintilerden sonra kalan meblağın dağıtımı : %79

2)Doğrudan Katkısı Olanlar
Prof. Dr.

3.50 (katsayı)

Doç. Dr.

3.00 (katsayı)

Yrd. Doç. Dr.

2.50 (katsayı)

Öğr. Gör. , Uzman, Arş. Gör.

2.00 (katsayı)

Birim idareciye sadece bir görevine karşılık gelen dağılım payı ödenir. İlgili İdari
göreve birisi atanmamışsa ya da bir idarecinin ikinci görevi varsa, idarecinin
faydalanmadığı paylar Birim Payına ilave edilir.

DAĞITIM TABLOSU - 2
BİRİM İMKÂNLARI KULLANILARAK YAPILAN FAALİYETLER

A. Zorunlu kesintiler : %36
Hazine Payı

%1

Bilimsel Araştırma Projeleri

%5
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Birim Payı ve Yönetim Payı ile birimin araç,
gereç ve diğer ihtiyaçlar

%30

(Rektörlük, Dekanlık Yönetim Payı Dahil)

Yönetim Payı : %30 'un 1/7 oranı dağıtılır.
1)İdari Görevden Dolayı Dağılım (Rektörlük)
Rektör

4.50 (katsayı)

Rektör Yardımcısı

4.00 (katsayı)

Rektör Yardımcısı

4.00 (katsayı)

Genel Sekreter

2,00 (katsayı)

2) İdari Görevden Dolayı Dağılım (Dekanlık)
Dekan

4.00 (katsayı)

Dekan Yardımcısı

3.50 (katsayı)

Dekan Yardımcısı

3.50 (katsayı)

B. Eködeme: Zorunlu kesinti ve giderlerden sonra kalan meblağın dağıtımı : %64
Prof. Dr.

3.50 (katsayı)

Doç. Dr.

3.00 (katsayı)

Yrd. Doç. Dr.

2.50 (katsayı)

Öğr. Gör. Uzman, Arş. Gör.

2.00 (katsayı)
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Birim idareci sadece bir görevine karşılık gelen dağılım payı ödenir. İlgili İdari
göreve birisi atanmamışsa ya da bir idarecinin ikinci görevi varsa, idarecinin
faydalanmadığı paylar Birim Payına ilave edilir
Örnek 1 : BİRİM İMKANLARI KULLANILMADAN DOĞRUDAN KATKI YAPILARAK
GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER (Bilimsel görüş, inceleme, değerlendirme
rapor gibi faaliyetler)

Örnek: Bir döner sermaye faaliyetini 1 Profesör (%15 katkı oranında), 1 Doçent (%35
katkı oranında) ve Yrd. Doç. (%50 katkı oranında) gerçekleştirdiklerinde elde
edecekleri brüt katkı miktarları aşağıda hesaplanmıştır
Döner sermayeye yatan miktar (TL) = 1000 + %18 KDV

A.

Zorunlu kesintiler : %21 (210TL)

Hazine Payı

%1 (10 TL)

Bilimsel Araştırma Projeleri

%5 (50 TL)

İdari pay ile birimin araç, gereç ve diğer ihtiyaçları

%15 (150 TL)

İdari Pay

:%15'in (150TL) 1/7 oranı dağıtılır (21,43 TL)

Rektör

4.50 (katsayı) (3,79 TL)

Rektör Yardımcısı

4.00 (katsayı) (3,36 TL)

Rektör Yardımcısı

4.00 (katsayı) (3,36 TL)

Genel Sekreter

2,00 (katsayı) (1,67 TL)

Dekan

4.00 (katsayı) (3,36 TL)
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Dekan Yardımcısı

3.50 (katsayı) (2,94 TL)

Dekan Yardımcısı

3.50 (katsayı) (2,94 TL)

B. Zorunlu kesintilerden sonra kalan meblağın dağıtımı : %79 (N = 790 TL)
Prof. Dr.

3.50 (katsayı)

Doç. Dr.

3.00 (katsayı)

Yrd. Doç. Dr.

2.50 (katsayı)

Öğr. Gör. Uzman, Arş. Gör.

2.00 (katsayı)

G e lir G e tiric i F a a liy e t

K a tsa yı
(K)

F a a liy e t
o ra n ı
(F K O )

katkı P e rfo rm a n s
(% ) puanı
(P = (K x F K O )

P e rfo rm a n s
(P O = P /T)

Ö denecek
katkı
ora nı
m ikta rı
(TL)
Ü=N-|XPO

No

A d ı-s o y a d ı

P rof. Dr.

---

3.5

0 .1 5

3 .5 x 0 .1 5 = 0 .5 2 5 0 .5 2 5 /2 .8 2 5 = 0 .1 8 6

7 9 0 x 0 .1 8 6
= 1 4 6 ,9 4

D o ç Dr.

---

3.0

0 .3 5

3 .0 x 0 .3 5 = 1.05 1 .0 5 /2 .8 2 5 = 0 .3 7 2

7 9 0 x 0 .3 7 2
= 2 9 3 ,8 8

Y rd. D oç. Dr.

---

2.5

0 .5 0

2 .5 x 0 .5 0 = 1 .2 5

7 9 0 x 0 .4 4 2
= 3 4 9 ,1 8

T o p la m

Not:

T = 2 .8 2 5

1 .2 5 /2 ,8 2 5 = 0 .4 4 2

N ı = 7 90

Performans puanı (P)=(KxFKO),
Performans oranı (PO)=(P)/T
Ödenecek katkı miktarı (Ü)=(NxPO)
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N1= Üniversite imkânları kullanılmaksızın elde edilen toplam döner sermaye
gelirinden, kanuni kesintiler (%15 + %5 ve % 1) yapıldıktan sonra kalan miktar.
N2= Üniversite imkânları kullanılarak elde edilen toplam döner sermaye
gelirinden, kanuni kesintiler yapıldıktan sonra (%30 + %5 ve % 1) ve dolaylı katkı
sağlayanların miktarı çıkarıldıktan sonra kalan miktar.

Örnek 2: BİRİM İMKANLARI KULLANILARAK YAPILAN FAALİYETLER (Analiz, Pilot
işletme, atölyeden elde edilen gelirler)

Örnek: Bir döner sermaye faaliyetini 1 Profesör (%15 katkı oranında), 1 Doçent (%20
katkı oranında) ve Yrd. Doç. (%50 katkı oranında) gerçekleştirdiklerinde elde
edecekleri brüt katkı miktarları aşağıda hesaplanmıştır
Döner sermayeye yatan miktar (TL) = 1000 + %18 KDV

A. Zorunlu kesintiler

: %36(360 TL)

Hazine Payı

%1

(10 TL)

Bilimsel Araştırma Projeleri

%5

(50 TL)

İdari pay ile birimin araç, gereç ve diğer ihtiyaçları %30 (300 TL)

İdari Pay

:%30'un 1/7 oranı dağıtılır(42,85 TL)

Rektör

4.50 (katsayı) (7,55 TL )

Rektör Yardımcısı

4.00 (katsayı) (6,70 TL)

Rektör Yardımcısı

4.00 (katsayı) (6,70TL)

Genel Sekreter

2,00 (katsayı) (3,37 TL)

Dekan

4.00 (katsayı) (6,70 TL)
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Dekan Yardımcısı

3.50 (katsayı) (5,89 TL)

Dekan Yardımcısı

3.50 (katsayı) (5,89 TL)

B. Zorunlu kesintilerden sonra kalan meblağın dağıtımı : %64(640 TL)
Prof. Dr.

3.50 (katsayı)

Doç. Dr.

3.00 (katsayı)

Yrd. Doç. Dr.

2.50 (katsayı)

Öğr. Gör. Uzman, Arş. Gör.

2.00 (katsayı)

İşe Doğrudan Katkıda Bulunanlar : %64 N2 =640,00 TL)
Doğrudan katkı sağlayanlara yapılacak ödemelerin dağılımı
Gelir
Faaliyet

Getirici

No

Adısoyadı

Katsayı
Faaliyete Performans
(K)
katkı payı puanı
(FKP) (%) (P=(KxFKP))

Ek
Ödeme
miktarı
(TL)
Performans oranı
(PO= P/T)
Ü=N2xPO

Prof. Dr.

—

3.5

0.15

3.5x0.15=0.525 0.525/2.375=0.221

640x0.221
=141,44

Doç Dr.

—

3.0

0.20

3.0x0.20= 0.6 0.6/2.375=0.253

640x0.253
=161,920

Yrd. Doç.
Dr.

—

2.5

0.50

2.5x0.50=1.25 1.25/2.375=0.526

640x0.526
=336,64

T=2.375

N2 = 640TL

Toplam
Not:

Performans puanı (P)=(KxFKO),
Performans oranı (PO)=(P)/T7
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Ödenecek katkı miktarı (Ü)=(NxPO)
N ^ Üniversite imkânları kullanılmaksızın elde edilen toplam döner sermaye
gelirinden, kanuni kesintiler (%15 + %5 ve % 1) yapıldıktan sonra kalan miktar.
N2= Üniversite imkânları kullanılarak elde edilen toplam döner sermaye
gelirinden, kanuni kesintiler yapıldıktan sonra (%30 + %5 ve % 1) ve dolaylı katkı
sağlayanların miktarı çıkarıldıktan sonra kalan miktar.
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