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2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NUN 58. MADDESİNE GÖRE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN
KURULMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Kapsam
Kapsam
MADDE 1. (Değ�ş�k:RG-25/12/1998-23564)
Bu Yönetmel�k, ün�vers�teler�n eğ�t�m, öğret�m, araştırma ve uygulama b�r�mler� �le yükseköğret�m üst kuruluşlarında

kend� faal�yet alanları kapsamında bulunmak ve Mal�ye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suret�yle 2547 sayılı Kanunun 58 �nc�
maddes� ve bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde kurulacak döner sermaye �şletmeler�n�n kuruluş ve �şley�ş�ne da�r usul ve
esasları kapsar.

Kuruluş
MADDE 2. (Değ�ş�k:RG-19/9/1999-23821)  
Ün�vers�te ve yüksek teknoloj� enst�tüler�nde, �lg�l� yönet�m kurulunun öner�s�, Yükseköğret�m Kurulunun onayı ve

Mal�ye Bakanlığının olumlu görüşü �le döner sermaye �şletmes� kurulab�l�r. Özel yönetmel�klere sermaye l�m�t�, yönet�m organları,
faal�yet alanları dışında özel hükümler konulamaz.

Faal�yet Alanları
MADDE 3. 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,
d) 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.
Döner sermaye �şletmeler�, çalışmaları sırasında eğ�t�m ve öğret�m �le bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda

tutar.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Sermaye, Gel�r ve G�derler

İlk Sermaye
MADDE 4. Döner sermaye �şletmeler�n�n 2547 sayılı Kanun’un 48. maddes�n�n (a) fıkrasında bel�rt�len �lk sermayeler�,

yürütülecek faal�yete uygun m�ktarda ve bütçeden ayrılacak ödeneklerle tesp�t ed�l�r. İşletmen�n kend� gel�rler�yle sermaye artırımı
yapılması hal�nde, durum 15 gün �ç�nde Yükseköğret�m Kuruluna b�ld�r�l�r. Üst kuruluşlarda Yükseköğret�m Kurulunun kararı,
ün�vers�telerde �lg�l� yönet�m kurulunun öner�s� ve rektörün onayı gerekl�d�r.

Döner sermaye �şletmeler�n�n sermaye l�m�tler�, yönetmel�kler�nde bel�rt�l�r.
F�yatların Tesp�t�
MADDE 5. (Değ�ş�k:RG-25/12/1998-23564)
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
ün�vers�te yönet�m kurulunca tesp�t ed�l�r. F�yat tesp�t�nde d�ğer ün�vers�telerde uygulanan f�yatlar �le üret�m ve h�zmet�n n�tel�ğ� ve
çevre şartları da göz önünde tutularak gerekl� koord�nasyon Yükseköğret�m Kurulu tarafından sağlanır.

Gel�r ve G�derler �le Bunların Muhasebeleşt�r�lmes�
MADDE 6. (Başlığıyla b�rl�kte değ�ş�k:RG-25/12/1998-23564)
Döner sermaye �sletmeler�n�n gel�rler� şunlardır:
a) Bu �şletmelerde yapılacak �ş ve h�zmetler �le üret�len malların satışı karşılığında sağlanan gel�rler,
b) Bağış ve yardımlar,
c) Sa�r gel�rler.
İşletmelerde yapılan �ş ve h�zmetler �le üret�len malların satışlarından elde ed�len gel�rler döner sermaye �şletmes�nde

açılacak b�r hesapta toplanır. Ün�vers�te yönet�m kurulu gerekt�ğ�nde elde ed�len gel�rler�n b�r�mler �t�barıyla ayrı hesaplarda
toplanmasına karar vereb�l�r.

Bağış ve yardımlar �le sa�r gel�rler döner sermaye �şletmes�nde açılacak b�r hesapta toplanır.
G�derler: Her eğ�t�m-öğret�m, araştırma veya uygulama b�r�m� veya bölümü �le �lg�l� öğret�m elemanlarının katkısı �le

toplanan döner sermaye gel�rler�n�n en az yüzde otuzu o kuruluş veya b�r�m�n araç, gereç,onarım, araştırma ve d�ğer �ht�yaçlarına,
kalan kısmı �se ün�vers�te yönet�m kurulunca bel�rlenecek oranlar çerçeves�nde ün�vers�ten�n araştırma fonuna;ger� kalan gel�rler
döner sermayeye katkısı olan öğret�m elemanları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tab� personel arasında paylaştırılır.
Öğret�m üyeler� �le Ün�vers�telerarası Kurulca öner�len ve Yükseköğret�m Kurulunca kabul ed�len tekn�k ve sanatla �lg�l�
b�r�mlerde görevl� öğret�m elemanlarına döner sermayeden b�r yılda ayrılacak payın toplamı bunların b�r yılda alacakları aylık (ek
gösterge dah�l), yan ödeme, ödenek ve her türlü tazm�nat toplamının �k� katını, d�ğer öğret�m elemanları �ç�n b�r kalını, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa tab� personel �ç�n de % 50's�n� geçemez. Şu kadark� öğret�m üyeler�n�n mesa� saat� dışında döner
sermayeye yaptıkları katkılarından dolayı alacakları pay �k� kat kıyaslamasında nazara alınmaz.

Öğret�m üyeler�n�n katkılarına dayanmayan yıl sonu gel�rler� araştırma fonuna eklen�r.



Öğret�m üyeler�n�n katkılarına dayanmayan döner sermaye �şletmeler� dışındak� döner sermaye gel�rler� �le alınan araç,
gereç ve ötek� dem�rbaş eşya (Canlı dem�rbaş har�ç) her mal� yılın sonunda ün�vers�te ayn�yat saymanlığına devred�l�r.

(Ek:RG-19/9/1999-23821) B�r mal� yılda, öncek� yıldan devred�len gel�r fazlasından katkıda bulunanlara ödemede
bulunulmaz. Bununla maddede bel�rt�len d�ğer �ht�yaçlar karşılanır.

(Ek:RG-19/9/1999-23821) Yükseköğret�m üst kuruluşlarının döner sermaye gel�rler�nden bu kurulların üyeler� herhang�
b�r ücret ve pay alamazlar.

G�derler
MADDE 7. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
MADDE 8. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
MADDE 9. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönet�m ve Örgüt

Yönet�m
MADDE 10. (Değ�ş�k:RG-25/12/1998-23564)
Döner sermaye �şletmes�n�n yönet�m kurulu, ün�vers�te yönet�m kuruludur. İta am�r� Rektördür. Rektör bu yetk�s�n� uygun

gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enst�tü, yüksekokul ve araştırma ve uygulama merkez� müdürler�ne devredeb�l�r.
(Ek:RG-19/9/1999-23821) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu, yetk�ler�n� uygun gördüğü ölçüde, kuracakları yürütme kuruluna

devredeb�l�r. Yürütme kurulu, Ün�vers�te Yönet�m Kurulunca seç�lecek b�r rektör yardımcısı, üç öğret�m elemanı (dekan ve
yüksekokul müdürü de olab�l�r) ve b�r sayman olmak üzere beş k�ş�den oluşur.

Yükseköğret�m üst kuruluşlarında döner sermayen�n yönet�m kurulu yükseköğret�m üst kuruluşları tarafından kend� kurul
üyeler� dışında oluşturulur ve �ta am�rl�ğ� üst kuruluş başkanı veya onun yetk�l� kılacağı k�ş� tarafından yapılır.

Örgüt
MADDE 11. (Değ�ş�k:RG-19/9/1999-23821)
Döner sermaye �şletmes�n�n h�zmetler�, yönet�m kurulu, �ta am�r�, �şletme müdürü, sayman, tahakkuk memuru, veznedar,

ayn�yat memuru, ambar memuru, memurlar ve �şç�ler tarafından, saymanlık h�zmetler� �se Mal�ye Bakanlığınca kurulan
saymanlıklarca yürütülür.

İşletme Müdürü
MADDE 12. Döner Sermaye �şletmes�n�n �şletme müdürü, rektör tarafından ün�vers�te personel� arasından atanır. İşletme

Müdürünün görevler� şunlardır:
a) İşletmen�n �dar�, malî ve tekn�k �şler�n�, kanun, tüzük, yönetmel�k, yönerge, 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 dah�l�ndedüzenlemek, �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,
d) İşletmen�n çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,
e) Canlı ve cansız dem�rbaşları �le malzemeler�n �y� b�r şek�lde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak �ç�n

gerekl� tedb�rler� almak,
f) Ambar ve ayn�yat �şler�n�n usulüne göre yürütülmes�n� sağlamak, gerekl� denet�m� yapmak.
Tahakkuk Memuru
MADDE 13. Döner sermayeden yapılacak g�derler �le tahs�s ed�lecek gel�rler, tahakkuk memuru tarafından tahakkuk

ett�r�l�r. Tahakkuk memurluğu �şletme müdürü tarafından yürütülür.
(Ek:RG-23/1/2001-24296) İlg�l� ün�vers�ten�n tüm eğ�t�m öğret�m, araştırma ve uygulama b�r�mler�n�n faal�yet alanlarını

kapsayan döner sermaye �şletmeler�nde tahakkuk memurluğu görev� uygun görüldüğü ölçüde ün�vers�te bünyes�ndek� fakülte,
enst�tü, yüksekokul ve d�ğer b�r�mlerde görevl� yönet�c�lere, Rektörün onayını almak şartıyla devred�leb�l�r.

Tahakkuk Memurunun Görevler�
MADDE 14. Tahakkuk memurları g�der ve gel�rlere �l�şk�n tahakkuk belgeler� üzer�nde aşağıda bel�rt�len hususları

aramakla yükümlüdür:
a) Yeter� kadar ödenek bulunması,
b) G�derler�n bütçedek� tert�plere uygun olması,
c) G�derler�n kanun, tüzük, kararname ve yönetmel�klere uygun olması,
d) Madd� hata bulunmaması,
e) Ver�le emr�ne bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgeler�n�n tamam olması,
f) İst�hdamın kadro dah�l�nde bulunması,
g) Gel�rler�n kanun ve yönetmel�klere uygun olması,
Sayman
MADDE 15. (Başlığıyla b�rl�kte değ�ş�k:RG-25/12/1998-23564)
Döner sermaye �şletmeler�n�n saymanlık h�zmetler� Mal�ye Bakanlığınca kurulacak döner sermaye saymanlıklarınca

yürütülür.
Döner sermaye �şletmeler�n�n mal� ve muhasebe �şlemler� Mal�ye Bakanlığınca atanacak sayman �le saymanlık personel�

tarafından yürütülür. Saymanın geç�c� veya sürekl� olarak görev� başında olmadığı hallerde saymanlık görev�  Mal�ye
Bakanlığınca vekaleten görevlend�r�lecek personel tarafından yürütülür.

(Değ�ş�k başlık:RG-25/12/1998-23564) Saymanın Görevler�
MADDE 16. Sorumlu saymanın başlıca görevler� şunlardır:



a) Malî �şlemler� mevzuatta bel�rt�len usullere uygun b�ç�mde yapmak ve yaptırmak,
b) (Değ�ş�k:RG-25/12/1998-23564) Tekdüzen Hesap Çerçeves� ve hesap planına göre muhasebe ve defter kayıtlarını

tutmak,
c) Usulüne uygun olarak tahakkuk ett�r�len �st�hkakları sah�pler�ne ödemek, gel�rler� tahs�l ett�rmek,
d) Gel�r ve g�dere �l�şk�n her türlü belgeler�, defterler� ve makbuzları saklamak,
e) Ayn�yat, ambar ve vezne �şler�n�n usulüne uygun b�ç�mde yürütülmes�n� sağlamak,
f) Dem�rbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak,
g) Banka ve kasada bulunan para ve bu mah�yettek� kıymetl� evrakın kontrolünü yapmak,
h) İşletmen�n bütün alacak ve borçlarının zamanında tahs�l ed�lmes�n� veya ödenmes�n� sağlamak, bu yönde gerekl�

tak�batı yapmak,
�) (Değ�ş�k:RG-25/12/1998-23564) Aylık m�zanları �zleyen ayın 9'una kadar düzenlemek,
j) Malî yılın b�t�m�n� �zleyen 2 ay �ç�nde �şletmen�n envanter�n�, kes�n m�zanını ve b�lançosunu düzenlemek ve asılları �le

b�rl�kte gel�r g�der belgeler�n� Sayıştay’a, b�lanço ve ekler�n�n onaylı b�rer örneğ�n� Mal�ye Bakanlığına göndermek,
k) Veznedar, ayn�yat memuru ve ambar memurlarını, kefalet kanunu esasları dah�l�nde kontrol etmek,
l) Sayman mutemetler� �le İta Am�r� mutemetler�n�n hesaplarını kontrol etmek, Yönetmel�ğe uymalarını sağlamak,
m) Muhasebe �le �lg�l� d�ğer �şler� yapmak.
Sorumlu Saymanın Ödemeden Önce Yapacağı İşler
MADDE 17. Sorumlu sayman ver�le em�rler�nde, aşağıdak� hususları aramak ve sağlamakla yükümlüdür:
a) Bütçede yeterl� m�ktarda ödenek bulunması,
b) G�derler�n bütçedek� tert�be uygun olması,
c) G�derler�n kanun, tüzük, yönetmel�k ve kararnamelere uygun olması,
d) Madd� hata bulunmaması,
e) Ver�le em�rler�ne bağlanması gereken belgeler�n tamam olması,
f) Hak sah�b�n�n k�ml�ğ�,
g) Atama ve �st�hdamın kadro dah�l�nde bulunması,
Sorumlu sayman, yaptığı �nceleme sonunda bu hususlara uygun görmed�ğ� ödemeler� yapmayarak, ödemeye �l�şk�n

belgeler� gerekçes�yle b�rl�kte, tahakkuk memuruna ger� gönder�r. Saymanın (a), (d), (e), (f), (g) bentler�nde yazılı hususlara
aykırılık neden�yle ger� çev�rmeler� kes�n olup sayman ödemeye zorlanamaz.

Bu madden�n (b) ve (e) bentler�nde yazılı hususlara aykırılık neden�yle ger� çev�rmelerde sorumluluk İta Am�r�nce yazılı
olarak üstlen�ld�ğ� takd�rde sayman ödemey� yapar.

Saymanın Sorumlulukları
MADDE 18. Sayman bu Yönetmel�ğ�n 16. ve 17. maddeler�nde sayılan görevler�nden dolayı �lg�s�ne göre tahakkuk

memuru, İta Am�r� ve �lg�l� d�ğer memurlarla b�rl�kte sorumludur.
B�rleşemeyecek Görevler
MADDE 19. İta Am�rl�ğ� �le saymanlık ve tahakkuk memurluğu �le saymanlık görevler� b�r k�ş�de b�rleşemez. Yetk�l�

tahakkuk memuru bulunmaması hal�nde İta Am�r� tahakkuk memuru sayılır.
Veznedarlar
MADDE 20. (Mülga:RG-19/9/1999-23821)
Veznedarın Görevler�
MADDE 21. Veznedarın görevler� şunlardır:
a) Tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak ödeme ve tahs�lat yapmak,
b) Tahs�l ed�len paralarla ödemeler� günü gününe kasa defter�ne kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe

kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,
c) Döner sermayeye a�t para ve kıymetl� evrakı �şletmen�n kasasında saklamak,
d) Tahs�lata ve ödemeye �l�şk�n belgeler�n d�p koçanlar �le kasa defter�n� ve sa�r belgeler� saklamak,
e) Saymanın vereceğ� sa�r �şler� yapmak.
Veznedarın Sorumlulukları
MADDE 22. Veznedar, Vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedek� kıymetler�n z�yan veya

eks�lmes�nden doğrudan doğruya sorumludur.
Vezne İşlemler�
MADDE 23. (Değ�ş�k:RG-25/12/1998-23564)
Kasadan yapılacak ödeme m�ktarları �le ertes� gün yapılacak harcamaları karşılamak amacıyla kasada bulundurulacak

nak�t m�ktarı �ç�n Mal�ye Bakanlığınca, genel ve katma bütçel� saymanlıklarda uygulanmak üzere yayımlanan genel tebl�ğlerdek�
l�m�tler uygulanır. Kasa fazlası Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankasında, bu bankanın bulunmadığı mahallerde muhab�r� olan
Türk�ye Cumhur�yet� Z�raat Bankası şubeler�nden b�r�s�nde saymanlık adına açılacak hesaba yatırılır.
Kasadan ödenecek m�ktarı aşan ödemeler sayman tarafından �mzalanan çeklerle bankadan yapılır.

Kasa mevcudunun, kasa defter�ne uygunluğu hergün saymanca kontrol ed�lerek günlük hesap ve kasa defter�, veznedar ve
sayman tarafından �mzalanmak suret�yle kapatılır.

G�derler�n Ödenmes�ne İl�şk�n Belgeler
MADDE 24. Döner sermaye �şletmes�nden yapılacak g�derler �ç�n Devlet Harcama Belgeler� Yönetmel�ğ� kıyasen

uygulanır.
Ayn�yat Memuru
MADDE 25. Döner sermaye �şletmes�nde ayn�yat �şler�, saymana karşı sorumlu olan kefalete tab� ayn�yat memuru

tarafından yapılır. Ayn�yat memuru �lg�l� am�r�n tekl�f� üzer�ne rektörce atanır.



Ayn�yat memurunun �z�n veya hastalık g�b� nedenlerle görev� başında bulunmadığı zamanlar, bu görev �şletmen�n kefalete
tâb� d�ğer memurlarından b�r�s� tarafından yer�ne get�r�l�r.

Ayn�yat Memurunun Görevler�
MADDE 26. Ayn�yat memurunun görevler� şunlardır:
a) Ayn�yat tal�matnames� gereğ�nce ayn�yat �şler�n� yürütmek, bunlarla �lg�l� kayıt ve defterler� tutmak,
b) Ayn�yat kayıtlarına �l�şk�n defter ve belgeler� saklamak,
c) Sorumlu saymana ayn�yat hesabını vermek,
d) Ambar memuru bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevler�n� yapmak,
e) Ambar �şlemler�n� kontrol etmek,
f) Yetk�l�lerce ver�lecek d�ğer �şler� yapmak.
Ambar Memuru
MADDE 27. Döner sermaye �şletmes�n�n çalışma konusu ve ambar �şlemler�n�n hacm� gözönünde tutularak gerekl�

görülen hallerde aşağıda bel�rt�len �şler�n yürütülmes� �ç�n ayrıca ambar memuru görevlend�r�leb�l�r.
Ambar memuru ayn�yat memurlarına �l�şk�n usule göre atanırlar. Görevden ayrı kalınan hallerde de aynı esaslar uygulanır.
Ambar Memurunun Görevler�
MADDE 28. Ambar memurunun görevler� şunlardır:
a) Ambar sevk ve �dares�n� sağlamak,
b) Gerek har�çten satın alınarak ve gerekse �şletme tarafından üret�lerek veya �mal ed�lerek ambara g�ren her türlü madde,

eşya, mak�ne, taşıt, malzeme ve benzer� şeyler�n kaydını tutmak, muhafaza etmek, bunları yangın, çürüme, bozulma, akma g�b� her
türlü tehl�ke ve zararlardan korumak, kend�ler�n�n alamayacakları koruma tedb�rler� �ç�n �lg�l�lere yazılı olarak b�lg� vermek.

c) Ambar stok kartlarının kartoteks usulü �le tutulmasını sağlamak,
d) Ambara g�ren malzeme ve malları tasn�fl�, tert�pl� ve �y� b�r durumda muhafaza etmek,
e) Ambara g�ren ve (b) bend�nde sayılan malzeme ve eşyayı yetk�l�ler�n yazılı em�rler�ne dayanarak, belge karşılığında

�lg�l�lere vermek,
f) Başka yerlerden gelen veya satın alınan malları muayene kom�syonlarına muayene ett�rmek ve ambara g�r�şler�n�

düzenlemek,
g) Ambardan sevk ed�lecek mal ve malzemen�n sevk ve belgeler�n� düzenlemek,
h) Ambar m�zanlarını çıkarmak ve bunların muhasebe �le uygunluğunu sağlamak,
�) Ambarda saklanan malzeme ve eşyalarda meydana gelen hasarlar �ç�n gerekl� tutunakları düzenlemek, kayıtlardan

çıkarılacak veya �mha ed�lecek malzeme ve eşya �ç�n gerekl� �şlemler� yaparak ayn�yat memuruna vermek,
j) Saymanın ve d�ğer yetk�l�ler�n verecekler� �şler� yapmak.
Ambarın Sayımı
MADDE 29. Döner sermaye �şletmes�n�n ambarı, her malî yılın sonunda İta Am�r�nce görevlend�r�lecek b�r kom�syon

tarafından sayılır ve sayım sonuçları cetvellere yazılır. Ambar noksanı, normal f�reler gözönünde tutularak saptanır. Ambar fazlası
gel�r kayded�l�r. Ayn�yat ve ambar memurları ambar ve ambar �şlemler�nden dolayı mütesels�len sorumludur.

Sayman Mutemetler�
MADDE 30. Saymanlıkça tahs�l�nde güçlük görülen döner sermaye gel�rler� saymanca tekl�f ed�len ve mutemetl�ğ� İta

Am�r�nce onaylanan kefalete tâb� sayman mutemetler�nce tahs�l ed�l�r. Döner sermaye gel�rler�nden hang�ler�n�n sayman
mutemetler�nce tahs�l ed�leceğ�, saymanın tekl�f� ve İta Am�r�n�n oluru �le saptanır.

Sayman mutemetler�ne saymanca uygun görülecek sayıda (Değ�ş�k �bare:RG-25/12/1998-23564) Sayman Mutemed�
Alındısı ver�l�r. Sayman mutemetler�nce tahs�l ed�len paralar, (Değ�ş�k �bare:RG-25/12/1998-23564) Sayman Mutemed�
Alındılarının tar�h ve numarası �t�bar�yle, kasa defterler�ne kayded�l�r. Mutemetlerce yapılan tahs�lat Mal�ye Bakanlığınca çıkarılan
Genel Tebl�ğlerde bel�rt�len süre ve m�ktarlar dah�l�ndedöner sermaye saymanlığına yatırılır. Tahs�lat m�ktarının Mal�ye
Bakanlığınca tesp�t ed�len m�ktara ulaşması hal�nde tahs�l ed�len para en geç �zleyen gün saymanlığa yatırılır.

Saymanlıkça para tahs�l ed�l�rken mutemetçe tutulan kasa defter�ne
“…………………… …………….. numaradan …………….numaraya kadar (Değ�ş�k �bare:RG-25/12/1998-23564) Sayman
Mutemed� Alındıları �le kasa kayıtları karşılaştırılmış, kasa kayıtlarının doğru olduğu görülmüş ve f�şler�n kapsamı
olan…………… l�ra …………..tar�hl� ve ………………..sayılı vezne alındısı �le tahs�l ed�lm�şt�r.” şekl�nde kayıt konulur ve
�lg�l�lerce �mzalanır. Ayrıca, son tahs�lata �l�şk�n (Değ�ş�k �bare:RG-25/12/1998-23564) Sayman Mutemed� Alındısının arkasında
da "…………. Numaradan ………… numaraya kadar olan (Değ�ş�k �bare:RG-25/12/1998-23564) Sayman Mutemed�
Alındıları kasa defter�ne tam ve hatasız kayded�lm�ş ve bu f�şlerle tahs�l ed�len toplam ……………. L�ra ……………. Tar�hl�
ve ………………. Sayılı vezne alındısı karşılığında saymanlığa yatırılmıştır." şekl�nde kayıt konulur ve �lg�l�lerce �mzalanır.

Sayman her zaman sayman mutemetler�n� kontrol edeb�l�r ve �ş yerler�nde bulunan paranın saymanlığa yatırılmasını
�steyeb�l�r.

Dev�r ve Tesl�m
MADDE 31. (Değ�ş�k:RG-25/12/1998-23564)
Sayman, veznedar, ayn�yat memuru, ambar memuru g�b� para ve mal �şler� �le görevl� memurlar arasındak� dev�r ve tesl�m

�şlemler�nde14/1/1990 tar�hl� ve 20402 mükerrer sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan "Devlet Muhasebes� Yönetmel�ğ�", dev�r ve
tesl�m süreler� yönünden de Bakanlar Kurulunun 12/11/1974 tar�hl� ve 7/9044 sayılı kararı �le yürürlüğe g�ren "Devlet
Memurlarının Çek�lmeler�nde Dev�r ve Tesl�m Süreler� Hakkında Yönetmel�k" hükümler� uygulanır.

Avans İşlemler�
MADDE 32. Tahakkuk ve ödeme belgeler� �le �lg�l� �şlemler�n tamamlanması beklen�lmeyecek derecede �ved� g�derler

�ç�n İta Am�r�n�n göstereceğ� lüzum üzer�ne görevlend�r�lecek mutemede, üst sınırı Genel Bütçe Kanunu’na bağlı (�) cetvel� �le
saptanan tutarda avans ver�leb�l�r. Bu �ş �ç�n ver�len avans, yalnız o �ş �ç�n kullanılır. Her mutemet aldığı avansa �l�şk�n harcama
belgeler�n�, avansın alındığı tar�h� �zleyen b�r ay �ç�nde saymanlığa vermeye ve üzer�nde kalan avansın tamamını veya bak�yes�n�



nakden ödemeye mecburdur. Malî yılın son ayında alınan avanslar b�r aylık süreye bakılmaksızın en geç malî yılın son günü
tamamen kapatılır.

Kred� İşlemler�
MADDE 33. Saptanan avans m�ktarını aşan bel�rl� g�derler �ç�n İta Am�r�nden alınacak onaya dayanılarak, mutemet adına

banka nezd�nde kred� açılab�l�r.
Kred�;
a) Saymanlığın car� hesabının bulunduğu bankada,
b) Saymanlığın bulunduğu yerdek� herhang� b�r m�ll� bankada,
c) Saymanlığın bulunduğu yer dışındak� herhang� b�r bankada
açılab�l�r.
Adına kred� açılan mutemet, bu kred�den kend� adına çek düzenleyerek para alamaz. Banka, mutemed�n göstereceğ�

�st�hkak sah�b�ne doğrudan doğruya ödeme yapar. Kred�den sadece mutemet tarafından düzenlenen çekler uyarınca banka ödeme
yapab�l�r.

Adına kred� açılan mutemet, harcamalarından sonra artan paranın �ades� �ç�n bankaya tal�mat vermek zorundadır. Aynı
şek�lde kred� konusu ortadan kalktığında mutemet kred�y� �ptal ett�rmek zorundadır.

Bu görevler�n mutemetçe yer�ne get�r�lmemes� hal�nde saymanlıkça �lg�l� bankaya tal�mat ver�lerek, açılan kred�
saymanlığın banka car� hesabına aktarılır.

Adına kred� açılan mutemed�n herhang� b�r nedenle görevden ayrılması hal�nde b�r�nc� fıkrada bel�rt�len esaslara göre
kred�, yen� mutemet adına aktarılır.

Her mutemet, adına açılan kred�ye a�t harcama belgeler�n� en çok üç ay �ç�nde saymanlığa vermek zorundadır. Bu süre
dolduğu halde ver�lmeyen harcama belgeler�, İta Am�r� kanalıyla mutemetten alınır. Adına açılan kred�n�n mahsubu konusunda
gerekl� �şlemler� süres�nde yapmayan mutemet adına b�r daha kred� açılmaz.

Kayıt Usuller�
MADDE 34. (Değ�ş�k:RG-19/9/1999-23821)
Döner Sermaye Saymanlığınca tutulacak defter ve muhasebe kayıtlarında 13/6/1999 tar�hl� ve 23724 sayılı Resmî

Gazete'de yayımlanan "Döner Sermayel� İşletmeler Muhasebe Yönetmel�ğ�" hükümler� uygulanır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bütçe İşlemler�

Hesap Dönem�
MADDE 35. Döner sermaye �şletmeler�n�n bütçe dönem� malî yıldır.
Bütçe ve Uygulama
MADDE 36. (Değ�ş�k:RG-25/12/1998-23564)
Döner sermaye �şletmes�n�n bütçe tasarısı �şletme müdürü ve Sayman tarafından hazırlanır ve en geç Ek�m ayı başında

ün�vers�te yönet�m kuruluna sunulur. Bütçe, ün�vers�te yönet�m kurulu kararıyla kes�nleş�r.
Döner sermaye gel�rler� bütçedek� harcama kalemler� �le program hedefler� dışındak� amaçlara tahs�s ed�lemez. Yıl

�ç�ndek� bütçe tert�pler� arasındak� aktarmalar ün�vers�te yönet�m kurulu kararıyla yapılır.
Bütçede yıl �ç�nde yapılacak ek ve değ�ş�kl�kler b�r�nc� fıkrada öngörülen usule uygun olarak yapılır.
Malî Denet�m
MADDE 37. Döner sermaye �şletmes�n�n malî �şlemler�, gel�rler� ve g�derler�, Mal�ye Bakanlığınca her zaman

denetleneb�l�r.
Döner Sermaye İşletmeler�, 1050 sayılı Muhasebe-� Umum�ye Kanunu’na tâb� değ�ld�r. Döner sermayeden elde ed�len ve

her yıl sonundakullanılmayan gel�r, ertes� yılın döner sermaye gel�r�ne eklen�r. Malî yılın b�t�m�nden başlayarak �k� ay �ç�nde
hazırlanacak b�lanço ve ekler� �le bütün gel�r ve g�der belgeler� denet�m �ç�n Sayıştay’a b�rer örneğ� de aynı süre �ç�nde Mal�ye ve
Gümrük Bakanlığına ver�l�r.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Alım-Satım ve İhale İşler�
Kapsam
MADDE 38. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Organlar
MADDE 39. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Kom�syonların Karar Vermeler�
MADDE 40. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Karar ve Onay Yetk�ler�
MADDE 41. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Alım-Satım ve İhale Usüller�
MADDE 42. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Kapalı Zarf Usulü
MADDE 43. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Tekl�f İsteme Usulü
MADDE 44. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Açık Eks�ltme ve Artırma Usulü
MADDE 45. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Pazarlık Usulü



MADDE 46. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Resm� ve Özell�ğ� Olan Kuruluşlardan Sağlama Usulü
MADDE 47. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Emanet Usulü
MADDE 48. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Şartnameler
MADDE 49. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Bedel Tahm�n�
MADDE 50. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
İlân İşler�
MADDE 51. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
İlânda Yer Alacak Hususlar
MADDE 52. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Yen�den İlân Haller�
MADDE 53. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Geç�c� Tem�nat
MADDE 54. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Tem�nat Olarak Kabul Ed�len Değerler
MADDE 55. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Kes�n Tem�nat
MADDE 56. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Tem�natın Yatırılacağı Yer
MADDE 57. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Kes�n Tem�natın Değ�şt�r�lmes�
MADDE 58. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Kes�n Tem�natın Ger� Ver�lmes�
MADDE 59. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Sözleşme
MADDE 60. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Eks�k veya Fazla İş Yaptırma
MADDE 61. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Taahhüdün Yer�ne Get�r�lmemes�
MADDE 62. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Mücb�r Sebepler
MADDE 63. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Sözleşme Devr�
MADDE 64. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Müteahh�d�n İflas veya Ölümü
MADDE 65. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Vek�ll�k
MADDE 66. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
İhalen�n Kes�nleşmes�
MADDE 67. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
İhaleye G�remeyecekler
MADDE 68. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
İhalen�n Müteahh�de Tebl�ğ�
MADDE 69. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Dış Alımlar
MADDE 70. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
Çeş�tl� Hükümler
MADDE 71. (Mülga:RG-25/12/1998-23564)
MADDE 72. (Değ�ş�k:RG-25/12/1998-23564)
Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunu �le 14/1/1990 tar�hl� ve 20402

mükerrer sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan "Devlet Muhasebes� Yönetmel�ğ�" hükümler� ve genel hükümler uygulanır.
MADDE 73. Yönetmel�ğ�n öncek� maddeler�nde öngörülen ücret ve pr�mler�n �lg�l� maddelerde bel�rt�len şartlara aykırı

olarak yapıldığının sonradan anlaşılması hal�nde yapılmış olan ödemeler, �lg�l�lerden genel hükümlere göre tahs�l ed�l�r.
MADDE 74. 23 Şubat 1982 tar�h ve 17614 Sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı

Yükseköğret�m Kanunu’unun 58. maddes�ne göre Döner Sermaye İşletmeler�n�n Kurulmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n
Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1- (Ek:RG-25/12/1998-23564)
Döner sermaye �şletmeler�n�n alım, satım ve �hale �şlemler�nde 15/6/1984 tar�hl� ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

�le yürürlüğe konulan "Döner Sermayel� Kuruluşlar İhale Yönetmel�ğ�" hükümler� uygulanır.
Geç�c� Madde 1. (Değ�ş�k:RG-25/12/1998-23564)
Bünyeler�nde b�rden fazla döner sermaye �şletmes� bulunan ün�vers�teler ve yüksek teknoloj� enst�tüler�, bu Yönetmel�k

hükümler�ne uygun olarak döner sermaye �şletmeler�n� b�rleşt�rmek zorundadırlar.



Geç�c� Madde 2- (Ek:RG-25/12/1998-23564)
Ün�vers�te ve yüksek teknoloj� enst�tüler� bünyes�nde mevcut döner sermaye �şletmeler�n�n bütün mal varlığı ve personel�

bu Yönetmel�k esaslarına uygun olarak kurulacak döner sermaye �şletmes�ne başkaca b�r �şleme gerek kalmadan devred�l�r."
Geç�c� Madde 3- (Ek:RG-25/12/1998-23564)
Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce ün�vers�te ve yüksek teknoloj� enst�tüler�nde mevcut döner sermaye �şletmes�

yönetmel�kler�ne göre başlanmış �ş ve h�zmetler sonuçlanıncaya kadar esk� mevzuat hükümler�n�n uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük
MADDE 75. Mal�ye Bakanlığı �le Sayıştay’ın görüşler� de alınmak suret�yle hazırlanan bu Yönetmel�k, Resm� Gazete’de

yayımlandığı tar�hte yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 76. Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.

 


