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DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
 

                    KAPSAM VE DAYANAK
                    Madde 1 - Bu Yönetmel�k Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes�n�n tüm eğ�t�m, öğret�m, araştırma ve
uygulama b�r�mler�n�n faal�yet alanlarını kapsamak üzere 5/7/1983 tar�h ve 18008 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan
“2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 58 �nc� Maddes�ne Göre Döner Sermaye İşletmeler�n�n Kurulmasında Uyulacak
Esaslara �l�şk�n Yönetmel�ğ�n” değ�ş�k 2 nc� maddes�ne göre hazırlanmıştır.
                    FAALİYET ALANI
                    Madde 2 - Döner Sermaye İşletmes�n�n faal�yet alanına g�ren �ş ve h�zmetler şunlardır:
a) Yükseköğret�m kurumları dışındak� kuruluşlar �le gerçek ve tüzel k�ş�ler, tarafından talep ed�lecek b�l�msel görüş,
proje, araştırma ve benzer� h�zmetler� yapmak,
b) Uygulama, tahl�l, muayene, tedav�, plan, proje, model deneyler�, b�lg� �şlem organ�zasyonları, �ş değerlend�rmes�,
anal�z, ölçme, deney, tam�r, ölçü ayarı (Etalonaj kal�brasyon) ve benzer� h�zmetler �le bunlara �l�şk�n raporlar
düzenlemek,
c) Kl�n�k, pol�kl�n�k, amel�yathane ve laboratuvarlarda yapılacak olan her türlü muayene, tetk�k, tahl�l; tedav�, amel�yat,
bakım ve üret�mle �lg�l� �ş ve benzer� h�zmetler yapmak,
d) Her türlü sağlık h�zmetler� �le �lg�l� yataklı ve yataksız sab�t ve geç�c� kuruluşlar �le sağlık atölyeler�n� �şletmek,
e) Mevcut f�z�k� kapas�tey� daha �y� değerlend�rerek faal�yet alanları �le sınırlı olarak mal ve h�zmet üret�m�nde bulunmak,
önceden Rektörün onayı alınmak suret�yle elde ed�len ürünler�n pazarlaması, değerlend�r�lmes� ve satışı �ç�n gerekl�
hallerde teşh�r ve satış yerler� açmak,
Döner sermaye �şletmes�, çalışmaları sırasında eğ�t�m ve öğret�m �le bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda
tutar.

YÖNETİM ORGANLARI  
Madde 3 - Döner Sermaye İşletmes�n�n Yönet�m Kurulu Ün�vers�ten�n Yönet�m Kuruludur. İta Am�r� Rektördür.

Rektör bu yetk�s�n� uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enst�tü, yüksek okul, araştırma ve uygulama merkez�
müdürüne devredeb�l�r.

SERMAYE LİMİTİ
Madde 4 - İşletmen�n Sermaye L�m�t� 20.000.000 (Y�rm� m�lyon) TL.'d�r.

UYGULANACAK HÜKÜMLER
Madde 5 - Bu Yönetmel�kte hüküm bulunamayan hallerde b�r�nc� maddede adı geçen yönetmel�k hükümler�

uygulanır.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER
Madde 6 - 13 Kasım 1997 tar�h ve 23169 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren Kahramanmaraş

Sütçü İmam Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Döner Sermaye İşletmes� Yönetmel�ğ�
14 Kasım 1997 tar�h ve 23170 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren Kahramanmaraş Sütçü

İmam Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Har�ç D�ğer B�r�mler�ne İl�şk�n Döner Sermaye İşletmes� Yönetmel�ğ�,
Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren yürürlükten kaldırılmıştır.
Geç�c� Madde 1- Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� bünyes�nde mevcut Döner Sermaye İşletmeler�n�n

bütün mal varlığı ve personel� bu Yönetmel�k esaslarına uygun olarak kurulacak olan Döner Sermaye İşletmes�ne başkaca
b�r �şleme gerek kalmaksızın  devred�l�r.

Geç�c� Madde 2 - Bu Yönetmel�ğ�n yayımından önce mevcut döner sermaye İşletmes� yönetmel�kler�ne göre
başlanmış �ş ve h�zmetler sonuçlanıncaya kadar esk� mevzuat hükümler�n�n uygulanmasına devam olunur.

YÜRÜRLÜK
Madde 7 - Mal�ye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşler� alınarak hazırlanan bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe

g�rer.
YÜRÜTME
Madde 8 - Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


