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18 Haz�ran 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31159

YÖNETMELİK

Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN

KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 58 �nc�

maddes� uyarınca, yükseköğret�m kurumlarının eğ�t�m, öğret�m, araştırma ve uygulama b�r�mler�nde kend� faal�yet
alanları kapsamında bulunmak suret�yle kurulacak döner sermaye �şletmeler�n�n kuruluş ve �şley�ş�ne �l�şk�n usul ve
esasları düzenlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 2547 sayılı Kanunun 58 �nc� ve 65 �nc� maddeler�ne dayanılarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığını,
b) B�r�m: Döner sermaye �şletmes� müdürlüğü ve �şletmeye bağlı olarak faal�yet gösteren her b�r �kt�sad�

�şletmey�,
c) Döner sermaye: Yükseköğret�m kurumlarında kurulmuş �şletmelere tahs�s ed�len sermayey�,
ç) Faal�yet dönem�: Bakanlıkça aks� kararlaştırılmadıkça malî yılı,
d) Gel�r: Öz kaynakta artışa neden olan her türlü �şlem�,
e) Gerçekleşt�rme görevl�s�: Harcama tal�matı üzer�ne; �ş�n yaptırılması, mal veya h�zmet�n alınması, tesl�m

almaya �l�şk�n �şlemler�n yapılması, belgelend�r�lmes� ve ödeme �ç�n gerekl� belgeler�n hazırlanması görevler�n�
yürütenler�,

f) G�der: Öz kaynakta azalışa neden olan her türlü �şlem�,
g) Harcama yetk�l�s�: Bütçe �le ödenek tahs�s ed�len her b�r b�r�m�n en üst yönet�c�s�n� veya anılan görev�

yürütmekle görevlend�r�len k�ş�y�,
ğ) Hesap dönem�: Bakanlıkça aks� kararlaştırılmadıkça malî yılı,
h) İlg�l� �dare: Döner sermayel� �şletmeler�n bağlı oldukları yükseköğret�m kurumlarını,
ı) İşletme: (c) bend� uyarınca ver�len sermayen�n tahs�s amacını gerçekleşt�rmek üzere kurulan döner sermaye

�şletmeler�n�,
�) Kanun: 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununu,
j) Malî yıl: Takv�m yılını,
k) Muhasebe yetk�l�s�: Muhasebe h�zmetler�n�n yürütülmes�nden ve muhasebe b�r�m�n�n yönet�m�nden

sorumlu, usulüne göre atanmış yönet�c�y�,
l) Muhasebe yetk�l�s� mutemed�: Muhasebe yetk�l�s� adına ve hesabına para ve parayla �fade ed�leb�len

değerler� geç�c� olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetk�l� ve bu �şlemlerle �lg�l� olarak doğrudan
muhasebe yetk�l�s�ne karşı sorumlu olan görevl�ler�,

m) Üst yönet�c�: Yükseköğret�m kurumlarının üst yönet�c�s�n�,
n) Yükseköğret�m kurumları: Ün�vers�te �le yüksek teknoloj� enst�tüler� ve bunların bünyes�nde yer alan

fakülteler, enst�tüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezler� �le b�r ün�vers�te veya yüksek
teknoloj� enst�tüsüne bağlı meslek yüksekokullarını,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Faal�yet Alanları
Kuruluş
MADDE 4 – (1) Yükseköğret�m kurumları, �lg�l� yönet�m kurulunun öner�s� ve Yükseköğret�m Kurulunun

onayı, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının uygun görüşü ve Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe Başkanlığının görüşünü
alarak döner sermaye �şletmes� kurab�l�rler. Özel yönetmel�klere sermaye l�m�t�, yönet�m organları, faal�yet alanları
dışında özel hükümler konulamaz.

Faal�yet alanları
MADDE 5 – (1) Döner sermaye �şletmeler�n�n yükseköğret�m kurumlarının esas faal�yetler�n� aksatmayacak

şek�lde çalıştırılması gerek�r. Bu �şletmeler�n;
a) B�l�msel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzer� h�zmetler yapmak,
b) Bel�rl� b�l�msel sonuçların uygulamasını sağlamak,
c) Ün�vers�te ve ona bağlı kurumlarda hasta muayene ve tedav�s� yapmak ve bunlarla �lg�l� tahl�l ve

araştırmaları yürütmek,
ç) Yükseköğret�m kurumlarının eğ�t�m ve öğret�m faal�yet alanları �le sınırlı olarak mal ve h�zmet üret�m�nde

bulunmak,
amaçlarından b�r� veya b�rkaçına yönel�k faal�yette bulunması gerek�r.
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(2) Döner sermaye �şletmeler�, çalışmaları sırasında eğ�t�m ve öğret�m �le bunlara katkıda bulunan uygulamayı
ön planda tutar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sermaye, F�yatların Tesp�t�, Gel�r ve G�derler

İlk sermaye
MADDE 6 – (1) Kurulacak döner sermaye �şletmes�n�n başlangıç sermayes�ne �lg�l� yükseköğret�m kurumu

bütçes�nde bu amaç �ç�n ödenek öngörülmek şartıyla katkı sağlanab�l�r.
(2) Döner sermaye �şletmeler�n�n sermaye l�m�tler�, yönetmel�kler�nde bel�rt�l�r.
(3) Döner sermaye �şletmes�ne tahs�s ed�len sermaye, ün�vers�te yönet�m kurulu kararı �le artırılab�l�r. Artırılan

sermaye tutarı yıl sonu kârlarından karşılanır.
(4) Sermaye kaynakları, başlangıç sermayes� olarak �lg�l� yükseköğret�m kurumu bütçes�nden sağlanab�lecek

katkı, döner sermaye faal�yetler�nden elde ed�lecek kârlar �le bağış ve yardımlardan teşekkül eder. Ödenm�ş sermaye
tutarı, tahs�s ed�len sermaye tutarına ulaştıktan sonra kalan yıl sonu kârı, döner sermaye �şletmes�n�n �ht�yaçlarında
kullanılmak üzere ertes� yılın gel�rler�ne �lave ed�l�r. Bağış ve yardımlar sermaye l�m�t�ne bağlı olmaksızın sermayeye
eklen�r.

F�yatların tesp�t�
MADDE 7 – (1) Bu �şletmelerde üret�len mal ve h�zmetler�n f�yatlarının tesp�t�nde p�yasa f�yatları göz önünde

tutulur. Ancak sosyal �çer�kl� h�zmetler�n f�yatlandırılmasında, p�yasa f�yatları yanında özell�kle kamu yararı d�kkate
alınır. Mal ve h�zmetler�n f�yatları, yükseköğret�m kurumları yönet�m kurulunca tesp�t ed�l�r. F�yat tesp�t�nde d�ğer
yükseköğret�m kurumlarında uygulanan f�yatlar �le üret�m ve h�zmet�n n�tel�ğ� ve çevre şartları da göz önünde tutulur.

(2) 8/1/2002 tar�hl� ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürett�kler� Mal ve H�zmet Tar�feler� �le
Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun hükümler�ne göre, döner sermaye �şletmes�ne bağlı b�r�mler
tarafından üret�len mal ve h�zmet bedeller�nde �şletmec�l�k gereğ� yapılması gereken t�carî �nd�r�mler har�ç herhang�
b�r k�ş� veya kuruma ücrets�z veya �nd�r�ml� tar�fe uygulanmaz.

Gel�r ve g�derler �le bunların muhasebeleşt�r�lmes�
MADDE 8 – (1) Döner sermaye �şletmes�n�n gel�rler�, �şletme adına yapılan mal ve h�zmet satışları, şartlı

bağış ve yardımlar �le d�ğer gel�rlerden, g�derler� �se faal�yet alanlarıyla �lg�l� g�derlerden oluşur.
(2) Döner sermaye �şletmes� faal�yetler�nden elde ed�len gel�rler, b�r�mler �t�barıyla ayrı hesaplarda �zlen�r.
(3) Şartlı bağış ve yardımlar �le d�ğer gel�rler, döner sermaye �şletmes�nde açılacak b�r hesapta toplanır.
(4) Döner sermaye �şletmes� gel�rler�n�n kullanılmasında, Kanunun 58 �nc� maddes� hükümler� uygulanır.
(5) Yükseköğret�m kurumlarının döner sermaye faal�yetler� çerçeves�nde; h�zmet sunum şartları ve kr�terler�

de d�kkate alınmak suret�yle personel�n unvanı, görev�, çalışma şartları ve süres�, eğ�t�m-öğret�m ve araştırma
faal�yetler� ve meslek� uygulamalar �le �lg�l� performansı ve özell�k arz eden r�skl� bölümlerde çalışma g�b� h�zmete
katkı unsurları da esas alınarak yapılacak ek ödemeler hakkında 18/2/2011 tar�hl� ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğret�m Kurumlarında Döner Sermaye Gel�rler�nden Yapılacak Ek Ödemen�n Dağıtılmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslara İl�şk�n Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

(6) Dönem sonu karlardan tak�p eden yıla devred�len tutarlardan katkıda bulunanlara herhang� b�r ödeme
yapılamaz. Bu tutarlar Kanunun 58 �nc� maddes�n�n (b) bend�nde bel�rt�len g�derler�n karşılanmasında kullanılab�l�r.

(7) Tıp fakültes�, d�ş hek�ml�ğ� fakültes� ve sağlık uygulama ve araştırma merkezler� �le açık öğret�m h�zmet�
veren yükseköğret�m kurumları tarafından elde ed�len gel�rler har�ç olmak üzere, döner sermaye �şletmes�ne bağlı
b�r�mler arasında karşılıksız veya borç olarak kaynak aktarımı yapılab�l�r.

(8) Açık öğret�m h�zmet� veren yükseköğret�m kurumlarının döner sermaye �şletmeler�n�n açık öğret�m usulü
�le eğ�t�m yapan fakülteler�ne a�t alt hesaplarında oluşan gel�rler sadece bu faal�yetler�n gerekt�rd�ğ� g�derlerde
kullanılır. Kanunun 58 �nc� maddes�n�n (b) bend�ne göre ayrılan payın g�derler� karşılamaması durumunda bu oranlar
g�derler� karşılayacak m�ktarı aşmamak üzere ün�vers�te yönet�m kurulu kararı �le artırılab�l�r.

(9) Açık öğret�m h�zmet� veren yükseköğret�m kurumlarının döner sermaye �şletmeler�n�n açık öğret�m usulü
�le eğ�t�m yapan fakülteler�ne a�t alt hesaplarında üçer aylık dönemler �t�barıyla hesaplanması sonucunda oluşacak
gel�r fazlalarının devlet yükseköğret�m kurumlarına kaynak aktarmak suret�yle doktoralı b�l�m �nsanı ve araştırmacı
yet�şt�r�lmes� ve devlet ün�vers�teler�nde bulunan Yükseköğret�m Kurulu tarafından bel�rlenecek öncel�kl� alanlarda
yapılan doktora programlarındak� öğrenc�lere 3/3/2004 tar�hl� ve 5102 sayılı Yüksek Öğren�m Öğrenc�ler�ne Burs
Kred� Ver�lmes�ne İl�şk�n Kanuna tab� olmaksızın burs ver�lmes� amacıyla, yüzde 80’� her üç ayda b�r �zleyen ayın on
beş�ne kadar Yükseköğret�m Kurulu Başkanlığı muhasebe b�r�m� hesabına aktarılır.

(10) Döner sermayel� �şletmeler�n, �ş ve �şlemler� �le bütçeler�n�n hazırlanması, uygulanması,
sonuçlandırılması, muhasebes�, kontrol ve denet�m� ve bunların yürütülmes�nde görevl� olanların görev ve
sorumluluklarına �l�şk�n olarak 1/5/2007 tar�hl� ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayel�
İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönet�m ve Örgüt

Yönet�m
MADDE 9 – (1) Döner sermaye �şletmes�n�n yönet�m kurulu, yükseköğret�m kurumu yönet�m kuruludur.
(2) Yükseköğret�m kurumunun yönet�m kurulu; �şletmey� �dare etmek üzere yürütme kurulu oluşturab�l�r ve

yetk�ler�n� uygun gördüğü ölçüde yürütme kuruluna devredeb�l�r. Yürütme kurulu, yükseköğret�m kurumu yönet�m
kurulu tarafından seç�lecek b�r rektör yardımcısı, üç öğret�m elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olab�l�r) ve
döner sermaye �şletme müdürü olmak üzere beş k�ş�den oluşur.

Örgüt
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MADDE 10 – (1) Döner sermaye �şletmes�n�n h�zmetler�; yönet�m kurulu, harcama yetk�l�s�, �şletme müdürü,
gerçekleşt�rme görevl�s�, muhasebe yetk�l�s�, veznedar, muhasebe yetk�l�s� mutemed�, taşınır kayıt yetk�l�s�, taşınır
kontrol yetk�l�s� ve d�ğer personeller tarafından yürütülür.

(2) Muhasebe h�zmetler� �se Bakanlıkça kurulan saymanlıklarca yürütülür.
İşletme müdürü
MADDE 11 – (1) Döner Sermaye �şletmes�n�n �şletme müdürü, yükseköğret�m kurumu üst yönet�c�s�

tarafından yükseköğret�m kurumu personel� arasından atanır. İşletme müdürünün görevler� şunlardır:
a) İşletmen�n �dar�, malî ve tekn�k �şler�n�, �lg�l� mevzuat hükümler�, çalışma programları, bütçe esasları ve

�şletmec�l�k �lkeler�ne uygun b�ç�mde yürütmek.
b) Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlend�r�len memurlar �le �şletmeye alınan �şç�ler�n görevler�n�

�ş bölümü esasları dâh�l�nde düzenlemek, �zlemek ve denetlemek.
c) Döner sermaye memurlarının atamalarını tekl�f etmek ve �şletmeye �şç� alınması, çıkarılması ve �şç�ler�n

özlük haklarına �l�şk�n �şler� yapmak.
ç) İşletmen�n çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak.
d) Canlı ve cansız dem�rbaşları �le malzemeler�n �y� b�r şek�lde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını

sağlamak �ç�n gerekl� tedb�rler� almak.
e) Ambar ve taşınır mal �şler�n�n usulüne göre yürütülmes�n� sağlamak, gerekl� denet�m� yapmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bütçe, Taşınır İşlemler�, Dev�r ve Tesl�m Süreler�

Bütçe
MADDE 12 – (1) Döner sermaye �şletmes�n�n bütçe tasarısı, �şletme müdürü ve muhasebe yetk�l�s� tarafından

hazırlanır ve en geç ek�m ayı başında yükseköğret�m kurumu yönet�m kuruluna sunulur. Bütçe, yükseköğret�m
kurumu yönet�m kurulunun en geç kasım ayı sonuna kadar onaylanması �le kes�nleş�r.

(2) Harcama b�r�m� bütçes�n�n harcama kalemler� ve döner sermaye �şletmes� harcama b�r�mler� bütçeler�
arasında yapılacak aktarmalar ve ek bütçe de yükseköğret�m kurumu yönet�m kurulunun onayı �le gerçekleşt�r�l�r.

Taşınır �şlemler�
MADDE 13 – (1) İşletmelerce ed�n�len taşınırların kayıtlara alınmasında, ver�lmes�nde ve �zlenmes�nde,

28/12/2006 tar�hl� ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmel�ğ�
hükümler� uygulanır.

(2) Döner sermaye �şletmes�n�n genel yönet�m faal�yetler�nde kullanılan dayanıklı taşınırlar har�ç, döner
sermaye gel�rler� �le alınan araç, gereç ve d�ğer dem�rbaş eşya (canlı dem�rbaş har�ç) en geç satın alındığı ay sonu
�t�barıyla gel�r�n elde ed�ld�ğ� yükseköğret�m kurumu taşınır b�r�m�ne devred�l�r.

(3) Döner sermaye �şletmes� bünyes�nde, 13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanunu hükümler�
kapsamında kurumlar verg�s� mükellef�yet� tes�s ed�lm�ş olan b�r�mler tarafından ed�n�len dayanıklı taşınırlar �ç�n
ayrılan amort�sman, madd� duran varlıkların kayıtlı değerler�ne eş�t hale geld�ğ�nde �lg�l� muhasebe hesapları �le
�l�şk�lend�r�lmek suret�yle gel�r�n elde ed�ld�ğ� yükseköğret�m kurumu taşınır b�r�m�ne devred�leb�l�r.

Dev�r ve tesl�m süreler�
MADDE 14 – (1) Muhasebe yetk�l�s�, muhasebe yetk�l�s� mutemed�, taşınır kayıt yetk�l�s� g�b� para ve mal

�şler� �le görevl� memurlar arasındak� dev�r ve tesl�m süreler�ne �l�şk�n olarak 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 171 �nc� maddes� ve 12/11/1974 tar�hl� ve 7/9044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe
g�ren Devlet Memurlarının Çek�lmeler�nde Dev�r ve Tesl�m Süreler� Hakkında Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hatalı ödemeler
MADDE 15 – (1) Döner sermaye �şletmes� tarafından yapılan ücret, ek ödeme, �kram�ye, �lave ted�ye, ve

benzer� ödemeler�n mevzuata aykırı olarak yapıldığının sonradan anlaşılması hal�nde yapılmış olan ödemeler, �lg�l�
mevzuata göre tahs�l ed�l�r.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, Döner Sermayel� İşletmeler Bütçe ve

Muhasebe Yönetmel�ğ�, 2547 sayılı Kanun ve 5018 sayılı Kanun �le �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 17 – (1) 5/7/1983 tar�hl� ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğret�m

Kanunu’nun 58. Maddes�ne Göre Döner Sermaye İşletmeler�n�n Kurulmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�k
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce yapılmış olan �şlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce yükseköğret�m kurumlarında mevcut

döner sermaye �şletmes� yönetmel�kler�ne göre başlanmış �ş ve h�zmetler sonuçlanıncaya kadar yürürlüktek� mevzuat
hükümler�n�n uygulanmasına devam olunur.

(2) Yükseköğret�m kurumları bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde
yönetmel�kler�n� bu Yönetmel�ğe uygun hale get�r�rler. Bu süre �çer�s�nde yükseköğret�m kurumu döner sermaye
�şletmes� yönetmel�kler�n�n bu Yönetmel�ğe aykırı olmayan hükümler�n�n uygulanmasına devam ed�l�r.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 8 �nc� maddes�n�n dokuzuncu fıkrası 1/1/2021 tar�h�nde,
b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
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yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.

 
 


