
 

 
AMAÇ 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci 

maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin 

Yönetmelik kapsamında kurulan Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin idari 

ve mali faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

KAPSAM 

MADDE 2– (1) Bu Yönerge, Kastamonu Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve 

uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar. 

DAYANAK 

 

MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 

inci maddesi ile 05/07/1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin 

Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 1 Aralık 2008 tarih ve 27071 sayılı 

Resmî Gazete’de yayınlanan Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 

Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

TANIMLAR 

MADDE 4– Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek yüksekokulu, Uygulama 

Araştırma Merkezi ve Laboratuvarları, 

b) İşletme: Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini, 

c) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü, 

 

d) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini, 

 

e) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu ifade eder. 

f) Yönetim Organları : (1) Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim 

Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. Harcama yetkilisi rektördür. Rektör, bu yetkisini 

uygun gördüğü ölçüde Rektör yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, uygulama 

ve araştırma merkezi müdürlerine devredebilir. 

(2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracağı yürütme kuruluna 

devredebilir. Döner Sermaye Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 

seçilecek bir Rektör Yardımcısı ile Dekanlar, Yüksekokul Müdürleri ve diğer Öğretim 

Üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir Muhasebe Yetkilisi olmak üzere beş kişiden oluşur. 

g) Harcama Yetkilisi : (1) İşletmenin Harcama Yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini 

uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve 

uygulama merkezi müdürlerine devredebilir. 

(2) İşletme bütçelerinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı 

vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında; hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve 

tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli 

olanlara ilişkin bilgiler yer alır. 

(3) Harcama yetkilileri harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise 

hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler. 

(4) Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir: 

a) Yetki devri yazılı olmak zorundadır. 

b) Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. 

c) Muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir. 



(5) Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve 

yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli 

kullanılmasından ve ilgili mevzuata göre yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. 

(6) Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, komisyon ve benzeri kurul veya 

komisyon kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul veya 

komisyona ait olur. 

(7) Harcama yetkilisinin kanunî izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, 

görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması hâlinde, ilgili 

harcama biriminin harcama yetkilisi, anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. 

h) Gerçekleştirme Görevlisi : (1) Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; 

işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, 

belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. 

(2) Harcama yetkilisi, kendisine en yakın üst kademe yöneticilerinden birisini veya birkaçını 

ödeme emri belgesini düzenlemek üzere görevlendirir. Görevlendirilen kişiler de 

gerçekleştirme görevlisi olup, harcama birimindeki ön malî kontrol görevini yaparlar. 

(3) Gelir gerçekleştirme görevlileri; işletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini 

yürütürler. 

(4) Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına ve 

usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer 

gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken 

kontrollerden sorumludurlar. 

ı) Muhasebe Yetkilisi : (1) Muhasebe Yetkililerinin Görev ve yetkileri, sorumlulukları, 

Muhasebe Yetkilisi olarak atanacakların nitelikleri, görev, yetki ve sorumluluklarının devri  

ile ilgili hükümleri, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 14-15- 

16-17-18. maddelerinde belirtildiği gibidir. 

FAALİYET ALANLARI 

MADDE 5– (1) Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş 

ve hizmetler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

(a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından talep edilecek konularda, bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, 

uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, seminer, konferans, panel ve sempozyumlar 

düzenlemek, kurslar açmak, 

(b) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet–edavat, tesisat ve benzerlerinin 

üretim, bakım ve onarımını yapmak, 

(c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olarak iş ve 

hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla, pazarlamak ve 

satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak, 

(d) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların her türlü standartlara uygunluğu konusunda 

raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak, 

(e) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak, 

(f) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz ve ölçümler yapmak, 

(g) Faaliyet alanı ile ilgili her türlü yayın ve basım işlerini yapmak. 
 

MADDE 6- Döner Sermaye İşletmesinin Gelirleri; 
 

a. Döner Sermaye kapsamında yapılacak iş ve hizmetler ile üretilen malların satışı 

karşılığında sağlanan gelirler. 
 

b. Bağış ve Yardımlar. 
 

c. Sair Gelirler. 



Yapılan iş ve hizmetler ile üretilen malların satışlarından elde edilen gelirler Döner Sermaye 

İşletmesinde açılacak bir hesapta toplanır. Yönetim Kurulu gerektiğinde elde edilen gelirlerin 

birimler itibariyle ayrı hesaplarda toplanmasına karar verebilir 

TABİ OLDUĞU MEVZUATLAR 

MADDE 7 – 

 2547 – 36. Maddesi, Çalışma Esasları: 

Profesör ve Doçentler, üniversitede devamlı veya kısmi statüde görev yapanlar olarak ikiye 

ayrılırlar: 

(1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar; 

Profesör ve Doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmalara ayırırlar. Bunlar, özel 

kanunlarla belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, Yükseköğretim 

kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başkaca herhangi bir iş 

göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler. 

Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, kamu yararına 

hizmet amacını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel kuruluşlardaki çalışmaları 

üniversitede sürdürülmüş sayılır. 

Bu Kurumlardan alınan her türlü ücretler döner sermayeden pay alan Profesör ve Doçentin 

bağlı bulunduğu birimin döner sermayesine gelir kaydedilir. 

(2) Üniversitede kısmi statüde görev yapanlar; 

Üniversite ödeneği, idarî görev ödeneği, geliştirme ödeneği ve döner sermaye gelirlerinden 

pay veya ücret alamazlar. Devamlı statüde görev yapan emsali profesör ve doçentlerin 

yararlandığı makam, temsil veya görev tazminatlarından 1/2 oranında yararlanırlar. 

Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere, kontenjanla yurt dışında 

çalışmalara katıldıklarında, masrafları, Devlet bütçesinden, döner sermayeden ve 

üniversitenin diğer gelir kaynaklarından ödenmez. 

 2547 – 37. Maddesi, Üniversitenin Uygulama Alanına Yardımı: 

(1) Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce, Üniversite içinde veya 

hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimlerden istenecek, bilimsel görüş proje, 

araştırma ve benzeri hizmetler ile Üniversitede ve Üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta 

muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve araştırmalar Üniversite Yönetim Kurulunca 

kabul edilecek esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili 

Yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kaydedilir. 

 2547 – 38. Maddesi, Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda Görevlendirme: 

(1) Öğretim elemanları; ilgili kurumlar ile kendisinin isteği, Üniversite Yönetim Kurulunun 

uygun görmesi ve Rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi 

kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve 

Teknik Araştırma Kurumu, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kamu kuruluşlar ve kamu yararına çalışan kuruluşlar veya 

gerçek kişiler tarafından kurulan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ile 

kamuya yararlı dernekler ve bunların iştiraklerinde, araştırma-geliştirme kurumları ve diğer 

kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenler (Adli 

Tıp Kurumu ile vakıflarca kurulmuş hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve gezici 

sağlık araçları hariç) Döner Sermayeden yararlanamazlar. Ancak ilgili bulunduğu 

Yükseköğretim Kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder. 
 

(2) Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile Yükseköğretim 

kurumları veya birimleri, ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp 

olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. 



(3) Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları kendi kurumlarından alacakları 

aylık ve ödeneklerin yanısıra, görevlendirildikleri kurumda yürüttükleri görev için birinci 

derecenin dördüncü kademesinde bulunan bir genel müdürün aylık ve ek gösterge 

rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili 

bakan tarafından tespit edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar. 

Bunlar görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner 

sermayelere yatırmak zorunda değildirler. Bunlara görev yapacakları kurumca bu ödeme 

dışında başkaca bir ödeme yapılmaz. 

2547 – 39. Maddesi, Yurt İçinde ve Yurt Dışında Görevlendirme: 

(1) Öğretim Elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurtiçinde ve Yurtdışında 

kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili 

diğer toplantılara katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve 

incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul 

müdürleri, onbeş (15) güne kadar Rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş (15) günü aşan 

veya yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların 

üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi 

icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı gereklidir. 
 

 2547 – 58. Maddesi, Döner Sermaye: 

(1) Üst kuruluşlarda, ilgili kurulların önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile; 

üniversitelerde ve bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek 

yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerinde ilgili yönetim kurulunun önerisi, 

Rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmeleri 

kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile, 

Yükseköğretim üst kuruluşlarında Yükseköğretim Kurulunun kararı ile; üniversitelerde ise 

ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile artırılabilir. 
 

(2) Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, işletme ile ilgili yönetim 

işlerinin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü 

alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre ilgili kurumun veya 

birimin döner sermaye yönetmeliğinde belirtilir. 
 

(3) Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı 

Artırma ve Eksiltme ve İhale kanunlarına tabi değildir. Döner Sermayeden elde edilen ve her 

yıl sonunda kullanılmayan gelir ertesi yılın döner sermaye gelirine eklenir. Mali yılın 

bitiminden başlayarak dört ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider 

belgeleri denetim için Sayıştay'a birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına verilir. 
 

(4) (06.08.2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5793 sayılı Kanunun 4. 

maddesiyle değişen ve 01.09.2008 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe giren şekli.) “Her 

eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının 

katkısıyla toplanan döner sermaye gayrisafi hasılatının en az yüzde 35'i o kuruluş veya 

birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Kalan kısmı ise üniversite yönetim 

kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversitenin bilimsel araştırma 

projeleri ile döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuar 

ile uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve aynı birimlerde 

görevli 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personel (döner 

sermaye İşletme Müdürlüğü ve Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü personeli dahil) ile 

aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personel 

arasında katkıları da dikkate alınmak suretiyle paylaştırılır. Öğretim üyeleri ile 



Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sağlık, 

teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir ayda 

ayrılacak payın tutarı, bunların bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, 

ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı 

hariç) toplamının yüzde 200’ünü, diğer öğretim elemanları ile 657 sayılı Kanuna tâbi 

personel için ise yüzde 100'ünü geçemez. Bu oran; tıp ve diş hekimliği fakülteleri uygulama 

ve araştırma merkezlerinde (hastaneler dahil) görev yapan 657 sayılı Kanuna tâbi personelden 

başhemşire için yüzde 200, diğerleri için yüzde 150, işin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak 

yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği 

nakil ünitesi ve acil serviste çalışan sağlık personeli için yüzde 200 olarak uygulanabilir. 

Sözleşmeli personele yapılacak ödeme tutarı, sözleşmeli personelin çalıştığı birim ve 

bulunduğu pozisyon unvanı itibariyle aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, 

hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel dikkate alınarak belirlenir. Emsali 

bulunmayan sözleşmeli personele yapılacak ödeme tutarı ise brüt sözleşme ücretlerinin yüzde 

25’ini geçemez. Rektörler ve Rektör yardımcıları, üniversite veya yüksek teknoloji 

enstitülerindeki döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin birinden katkılarına 

bakılmaksızın bu maddedeki esaslara göre her ay pay alabilirler ve bunlara bir ayda 

ödenebilecek pay, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği 

hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının iki katını 

geçemez. Öğretim üyelerine saat 14.00’den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir 

getirici katkılarından dolayı ilave olarak, almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil), ödenek 

(geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) 

toplamının on katına kadar pay verilebilir. Rektör ve Rektör yardımcıları ile bu kapsamdaki 

gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekan yardımcıları ile başhekim ve başhekim 

yardımcılarına doğrudan gelir getirici katkılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde edilen 

gelirlerden karşılanmak üzere, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme 

ödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının 

yüzde 10’una kadar ayrıca pay verilebilir. Bu fıkra uyarınca 2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanununa tabi personele yapılan ödemeler, 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5 inci 

maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal 

Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi hükümlerinin 

uygulanmasında dikkate alınmaz.” 
 

(5) Yukarıdaki hüküm uyarınca kuruluş veya birimin Araç, Gereç, Bilimsel Araştırma ve 

diğer ihtiyaçlarına harcanmak üzere döner sermaye gelirlerinden ayrılan en az % 35'lik tutar, 

bu ihtiyaçların yanı sıra devam etmekte olan projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri 

ile her türlü bakım ve onarım için harcanabilir. Devam etmekte olan projelerin 

tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için ayrılan tutarı, ilgili 

Yüksek Öğretim Kurumunun teklifi üzerine, münhasıran söz konusu projelerde kullanılmak 

üzere yüksek öğretim kurumunun bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan mevcut veya 

yeni açılacak tertibe özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerin yılı 

içinde harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. 
 

(6) Süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbî 

cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından 

gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir. 
 

(7) Üniversitelerde araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, üniversite döner 

sermaye işletmelerinden öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına 



bakılmaksızın elde edilen her türlü gayrisafi hasılatın % 5'inden az olmamak kaydıyla, 

üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği orandaki tutar, döner sermaye saymanınca  

tahsilatı takip eden ayın yirmisine kadar bütçe dairesi başkanlığı hesabına yatırılır. Süresi 

içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri 

uygulanır. 
 

(8) Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına yatırılan bu tutarlar ile araştırma projelerinden elde 

edilen gelirler ve bu amaçla tahsil edilen bağış ve yardımlar, Maliye Bakanlığınca ilgili 

üniversite bütçesine bir yandan özel gelir, diğer yandan açılacak tertiplere özel ödenek 

kaydedilir. Bu suretle ödenek kaydedilen miktarlardan yılı içerisinde harcanmayan tutarları 

ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 
 

(9) Araştırma projelerine bütçe ile tahsis olunan ödenekler ve/veya yukarıdaki hükümler 

uyarınca özel ödenek kaydolunan tutarlar; üniversite yönetim kurulunca gerekli görüldüğü 

takdirde, her bir proje için avans verilmek suretiyle de kullandırılabilir. 
 

(10) Araştırma projelerinin seçilmesi, uygulanması ve izlenmesi ile ödeneklerin 

kullandırılması, genel hükümlerin avans ve kredi sınırlamalarına bağlı kalınmaksızın avans 

verilmesi ve bu avansın mahsubuna dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü 

alınarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
 

 Gelirlerin Tahakkuku, Takibi, Tahsili işlemleri ve Bunların Yapılmasına ilişkin 

Belgeler: 
 

(1) Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ilgili madde ve belgeleri, 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddeleri hükümleri 

uygulanır. 
 

 Giderlerin Ödenmesine İlişkin Belgeler: 

(1) Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 25. Maddesi, 5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33. Maddesi ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri 

Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

 Ön Ödeme İşlemleri: 

(1) Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 26. Maddesi, 5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. Maddesi, 31.12.2005 Tarihli ve 2005/9913 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

 Taşınır İşlemleri: 

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesi; 
(1) İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, 

28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır 

Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(2) Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan ilgili stok ve maddi duran varlık 

hesaplarına kaydının sağlanması için, taşınır işlemlerini yürütmekle görevli birimler 

tarafından düzenlenen belgelerin bir nüshasının muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur. 

 İhale İşlemleri: 

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesi; 
(1) Mal ve hizmet alımı ile yapım işleri, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ile 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, satış işleri ise 



08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına 

dayanılarak 15/06/1984 tarihli ve 84/8213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 

konulan Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

(2) İşletmelerce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu hükümlerine göre yapılacak ihalelere, işletmelerin muhasebe birimlerinden komisyon 

üyesinin katılmaması esas olmakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne 

istinaden, idarelerde yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması nedeniyle ihale 

yetkilisince muhasebe birimlerinden üye istenilmesi hâlinde en az bir personel görevlendirilir. 

MADDE 8- Tabii Olduğu Kanun, Yönetmelik ve Diğer Mevzuatlar: 
 

 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 

 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (Ek 103. Maddesi) 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

 5793 Sayılı Kanun (4. Maddesi) 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu 

 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 

 Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 

 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin 

Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 

 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 

 Taşınır Mal Yönetmeliği 

 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 Maliye Bakanlığının, Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel 

Tebliği (Seri No: 18) 

 Diğer ilgili Tebliğler 

 Kanun Hükmünde Kararnameler 

 Yüksek Öğretim Kurulu Kararları 

 Üniversite Yönetim Kurulu Kararları 

MADDE 9- (1) Faaliyet alanlarımız kapsamında yapılacak her türlü iş için, Döner Sermaye 

İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanacak İş Alım Protokolü ile yüklenmeye gidilecektir. 

MADDE 10- (1) İşletmede üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarının tespitinde piyasa fiyatları 

göz önünde tutulur. Ancak sosyal içerikli hizmetlerin fiyatlandırılmasında, piyasa fiyatları 

yanında özellikle kamu yararı dikkate alınır. Mal ve hizmetlerin fiyatları Birimlerin önerisi 

dikkate alınarak Üniversite Yönetim Kurulunca veya yetki verildiği takdirde Yürütme 

Kurulunca belirlenir. 

MADDE 11- (1) Kabulü yapılmış işler için, Avans veya Kredi kullanılması gerekli görüldüğü 

takdirde, kullanılacak Avans veya Kredilerin sadece proje çalışmaları ile ilgili olması 

gerekmekte olup, genel ihtiyaçlar için Avans veya Kredi verilmesi yoluna gidilmeyecek, 

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü mal/hizmet alımı ihtiyaç belgesi ile talep edilecek ve 

uygun görüldüğü takdirde işletmemiz tarafından satın alma yoluna gidilecektir. Avans ve 

Kredi işlemlerinde Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi 



Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilecektir. İlgili Kanun ve Yönetmeliklerde 

belirlenen zamanlarda mahsubu yapılmayan Avans ve Kredilerin tahsil işlemlerinde 6183 

Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 12- (1) Döner Sermaye Geliri olan birimler, mal ve hizmet alımlarında kendi 

bütçelerini ve hesaplarında bulunan (%35) döner sermaye gelirini aşamazlar. 

MADDE 13- (1) Her birim satın alacağı mal ve hizmetleri belirleyip, döner sermaye 

mal/hizmet alımları ihtiyaç belgesi ekinde bulunacak teknik şartnameleri ile birlikte Harcama 

Yetkilisinin onayına sunar ve onaylanan ihtiyaç belgesini İşletme Müdürlüğüne gönderir. 

İşletme Müdürlüğü, mal ve hizmet talebinde bulunan birimin bütçesi ve döner sermaye hesap 

durumuna göre alım işlemlerini gerçekleştirir. 

MADDE 14- (1) Satınalma Komisyonu kurulması gerekli olan mal ve hizmet alımlarında, 

Döner Sermaye İşletme Müdürü başkanlığında, mal ve hizmet alımını talep eden birimden 

daimi ve teknik üyeler olmak üzere görevlendirilecek üç personel ile Muhasebe biriminden 

bir yetkilinin katılımıyla oluşur. Daimi ve teknik üyelerin yedekleri ilgili birimlerce belirlenir. 

MADDE 15- (1) Muayene komisyonu, mal ve hizmet alımını talep eden birimden olmak 

üzere iki daimi ve biri teknik olmak üzere en az üç üyeden oluşur. Daimi ve teknik üyelerin 

yedekleri ilgili birimlerce belirlenir. Teknik üye olarak mal ve hizmet alımı için talepte 

bulunan veya o malzemenin kullanıcısı olan kişiler seçilir. (Malzeme talep eden kişi 

kesinlikle muayene kabul komisyon üyesi olarak görevlendirilecektir.) 

MADDE 16- (1) Gerçekleşen Döner Sermaye işi gelirinin, Öğretim Üyesi, Öğretim 

Görevlileri ile birimlerindeki çalışanlara katkı payı olarak ödenmesinde, Yönetim Kurulunca 

belirlenen dağıtım oranına tekabül eden kısmından fazlası dağıtılmayacaktır. 

MADDE 17- (1) Birimlerin gerçekleştirdikleri Döner Sermaye işlerinden elde edilen gelirler 

her birimin kendi hesabında toplanır. Bir birimin hesabından bir başka birime aktarma 

yapılamaz ve döner sermayesi olmayan birimlere harcama yapılamaz. 

MADDE 18- (1) Döner sermayenin bağlı bulunduğu birimlerindeki kadrolara atanmış veya 

bu kadro görevlerini yürütmek üzere usulüne uygun olarak görevlendirilenlere ve bu 

kadrolara ait görevleri fiilen yapanlara döner sermaye katkı payı ödenir. Kadroları döner 

sermaye biriminde olmakla birlikte fiilen bu birimde görev yapmayanlar ile kadroları başka 

birimde olanlardan usulüne uygun olarak döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde 

görevlendirilmemiş olanlara döner sermaye katkı payı ödenmez. 

MADDE 19- (1) Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirmeleri ile ilgili Rektörlük onayı, yolluk 

avansı, yolluk avanslarının mahsubu, yollukların ödenmesi vs. her türlü işlemlerde 6245  

sayılı Harcırah Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Ön Ödeme 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilecektir. İlgili 

Kanun ve Yönetmeliklerde belirlenen zamanlarda mahsubu yapılmayan yolluk avanslarının 

tahsilinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri 

uygulanır. 

YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME 

MADDE 20- Bu yönerge, Kastamonu Üniversitesi Yönetim Kurulunca kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

MADDE 21- Bu yönerge, Kastamonu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


