Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına sermaye limitlerine ve
işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58
inci maddesi ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 59 uncu maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Faaliyet alanları
MADDE 3- (1)- Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler şunlardır:
a)Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler
tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerde bulunmak, kurslar ve
hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulamak, bilimsel sonuçların uygulanmasını
sağlamak,
b)Her türlü danışmanlık, analiz, sentez, bakım onarım, iş değerlendirilmesi ve
organizasyonu yapmak, deneysel, kuramsal raporlar ve bunlarla ilgili görüş ve öneriler sunmak,
işletme hesapları ve fizibilite raporları hazırlamak,
c)İnsan ve hayvan sağlığı hizmetleri kapsamında hastaneler, klinik ve poliklinikler,
ameliyathaneler ve laboratuarlarda yapılacak her çeşit tetkik, tedavi, tahlil, ameliyat, bakım ve
benzeri hizmetleri yapmak,
ç)İhtisas laboratuarları, araştırma merkezleri, atölye, arazi ve benzeri hizmet birimlerinde
yapılacak tetkik, analiz, deney, bakım onarım, basım - yayın hizmetleri ve üretim ile ilgili iş ve
hizmetleri yapmak,
d) Faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere mal ve hizmet üretiminde bulunmak, elde edilen
ürünlerin değerlendirilmesi, tanıtılması ve pazarlamasını yapmak,
(2) Döner Sermaye İşletmesi; yukarıda belirtilen faaliyet alanları içerisinde öncelikli olarak
eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamalara ilişkin hizmetleri yürütür.
Yönetim organı
MADDE 4- (1)- Döner Sermaye İşletmesinin yönetim organı olan Yönetim Kurulu,
Üniversite Yönetim Kuruludur.
Harcama yetkilisi
MADDE 5- (1) Döner Sermaye İşletmesinin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu
yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, Dekanlara veya enstitü, yüksekokul ve araştırma uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.
Sermaye limiti
MADDE 6- (1)- Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 100.000 (Yüzbin) YTL’dir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 7- (1)- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine
Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri
ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8- (1)- Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1)- Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
yürütür.

