
1 Kasım 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30935

YÖNETMELİK

Konya Tekn�k Ün�vers�tes�nden:

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Döner Sermaye İşletmes�n�n faal�yet

alanlarına, yönet�m organlarına, sermaye l�m�t�ne ve �şley�ş�ne �l�şk�n esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Konya Tekn�k Ün�vers�tes�n�n tüm eğ�t�m, öğret�m, araştırma ve uygulama

b�r�mler�n�n döner sermaye faal�yetler�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü ve 58

�nc� maddeler� �le 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�ğ�n 2 nc� maddes� hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) İşletme: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Döner Sermaye İşletmes�n�,
b) Rektör: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörünü,
c) Ün�vers�te: Konya Tekn�k Ün�vers�tes�n�,
ç) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Döner Sermaye İşletmes� Yürütme Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Faal�yet Alanları, Yönet�m Organları, Harcama Yetk�l�s� ve Sermaye L�m�t�

Faal�yet alanları
MADDE 5 – (1) İşletme; eğ�t�m ve öğret�m �le bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutmak ve

Ün�vers�ten�n esas faal�yetler�n� aksatmamak kaydıyla aşağıdak� faal�yetlerde bulunur:
a) Yükseköğret�m kurumları dışındak� kuruluşlar �le gerçek ve tüzel k�ş�lerce talep ed�lecek konularda b�l�msel

görüş vermek, proje, araştırma-gel�şt�rme ve benzer� h�zmetler� yapmak.
b) Ün�vers�ten�n faal�yet alanları �le �lg�l� her türlü anal�z, anket, bakım, danışmanlık, değerleme, deney,

ekspert�z, f�z�b�l�te, fotoğraflama, har�ta, kal�brasyon, kontrol, modelleme, muayene, onarım, ölçüm, planlama,
programlama, projelend�rme, protot�p gel�şt�rme, sentez, tahl�l, tasarım, test, tetk�k, uygulama, üret�m ve yazılım
�şler�n� ve h�zmetler�n� yapmak ve bunlara �l�şk�n raporlar düzenlemek.

c) Kongre, konferans, sempozyum, sem�ner, panel ve benzer� b�l�msel etk�nl�kler düzenlemek ve bunların
gerekt�rd�ğ� h�zmetler� yapmak.

ç) Kurslar, sert�f�ka ve h�zmet �ç� eğ�t�m programları açmak ve bunların gerekt�rd�ğ� h�zmetler� yapmak.
d) Mevcut f�z�k� kapas�tey� değerlend�rerek b�r�mler�n faal�yet alanları çerçeves�nde �ş ve h�zmet üretmek, elde

ed�len ürünler� önceden Rektörün �zn� alınmak şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşh�r yerler�
açmak.

e) Faal�yet alanı �le �lg�l� her türlü basım ve yayın h�zmetler�n� yer�ne get�rmek.
Yönet�m organları
MADDE 6 – (1) Ün�vers�ten�n Yönet�m Kurulu, İşletmen�n de Yönet�m Kuruludur.
(2) Ün�vers�te Yönet�m Kurulu; İşletmey� �dare etmek üzere b�r Yürütme Kurulu oluşturab�l�r ve yetk�ler�n�

uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredeb�l�r.
(3) Yürütme Kurulu; Ün�vers�te Yönet�m Kurulu tarafından seç�lecek b�r rektör yardımcısı �le dekanlar, enst�tü

müdürler�, yüksekokul müdürler�, meslek yüksekokulu müdürler� ve d�ğer öğret�m üyeler� arasından seç�lecek üç üye
ve b�r muhasebe yetk�l�s� olmak üzere beş k�ş�den oluşur. Yürütme Kurulu, en az üç üyen�n katılımı �le toplanır ve
kararlar oy çokluğu �le alınır.

Harcama yetk�l�s�
MADDE 7 – (1) İşletmen�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör, bu yetk�s�n� uygun gördüğü ölçüde rektör

yardımcılarına, dekanlara, enst�tü müdürler�ne, yüksekokul müdürler�ne, meslek yüksekokulu müdürler�ne, uygulama
ve araştırma merkez� müdürler�ne devredeb�l�r.

Sermaye l�m�t�
MADDE 8 – (1) İşletmen�n sermaye l�m�t� 1.000,00 TL (B�n TL)’d�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler



Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 Sayılı Yükseköğret�m Kanunu’nun 58.

Maddes�ne Göre Döner Sermaye İşletmeler�n�n Kurulmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�k ve 1/5/2007
tar�hl� ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayel� İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmel�ğ� �le
�lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Konya Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


