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YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�nden:
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER

SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kütahya Sağlık B�l�mler� 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.
(2) Bu Yönetmel�k; Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�n�n 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 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü ve 58

�nc� maddeler� �le 18/6/2020 tar�hl� ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğret�m Kurumları Döner
Sermaye İşletmeler�n�n Kurulmasına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) İşletme: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Döner Sermaye İşletmes�n�,
b) Rektör: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörünü,
c) Ün�vers�te: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes�n�,
ç) Yönet�m Kurulu: Kütahya Sağlık B�l�mler�  Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunca �şletmey� �dare etmek üzere

kurulan Yürütme Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmen�n Faal�yet Alanları, Yönet�m Organları,

Harcama Yetk�l�s� ve Sermaye L�m�t�
İşletmen�n faal�yet alanları
MADDE 4 – (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 aşağıda bel�rt�len faal�yetlerde bulunur:
a) Kl�n�k, pol�kl�n�k, amel�yathane, laboratuvar, b�yomed�kal b�r�mlerde ve atölyelerde, �nsan, hayvan, b�tk� ve

her türlü madde, malzeme üzer�nde yapılacak her çeş�t muayene, anal�z, deney, tahl�l, amel�yat, ölçme, tetk�k, tedav�,
hemş�rel�k, hasta bakıcılık, bakım, üret�m �le �lg�l� �ş ve benzer� h�zmetler yapmak, bu amaçla yataklı-yataksız, sab�t,
geç�c�, gez�c� sağlık tes�sler� �şletmek ve sağlık b�l�mler� ve çevre �le �lg�l� eğ�t�m programları düzenlemek.

b) Yükseköğret�m kurumları dışındak� kamu kurum ve kuruluşları �le gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından talep
ed�lecek konularda, b�l�msel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma, uygulama ve benzer� h�zmetler� yapmak,
toplantı, sem�ner, konferans, panel ve sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak ve sınavlar yapmak.

c) Mevcut f�z�k� kapas�tey� değerlend�rerek b�r�mler�n faal�yet alanları �le sınırlı olmak üzere �ş ve h�zmet
üretmek, elde ed�len ürünler� önceden Rektörün �zn� alınmak şartıyla pazarlamak ve satılması �ç�n satış ve teşh�r
yerler� açmak.

ç) Sanay� kuruluşlarınca üret�len çeş�tl� malların standartlara uygunluğu konusunda raporlar düzenlemek,
anal�z ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

d) Laboratuvar ve atölyelerde her çeş�t c�haz, mak�ne, alet-edevat ve benzerler�n�n üret�m, bakım ve onarımını
yapmak.

e) B�l�msel sonuçların uygulanmasını ve teknoloj�ye dönüşümünü sağlamak.
f) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzer� h�zmetler vermek, anal�z ve ölçümler yapmak.
g) Ün�vers�ten�n eğ�t�m-öğret�m ve uygulama faal�yet� �le �lg�l� her türlü basım ve yayım h�zmetler�n� yapmak.
Yönet�m organları
MADDE 5 – (1) İşletmen�n Yönet�m Kurulu, Ün�vers�te Yönet�m Kuruludur.
(2) Yönet�m Kurulu, �şletmey� �dare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturab�l�r ve yetk�ler�n� uygun gördüğü

ölçüde; sınırları bel�rl� olmak ve yazılı olmak kaydıyla Yürütme Kuruluna devredeb�l�r. Yürütme Kurulu, Ün�vers�te
Yönet�m Kurulu tarafından seç�lecek b�r rektör yardımcısı, üç öğret�m elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de
olab�l�r) ve döner sermaye �şletme müdürü olmak üzere beş k�ş�den oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı �le en az üç üyen�n katılımı �le toplanır ve kararlar üye tamsayısının salt
çoğunluğuyla alınır.



Harcama yetk�l�s�
MADDE 6 – (1) Harcama yetk�l�s�, bütçe �le ödenek tahs�s ed�len her b�r b�r�m�n en üst yönet�c�s� veya anılan

görev� yürütmekle görevlend�r�len k�ş�d�r. İlg�l� mevzuat hükümler� kapsamında; harcama yetk�l�ler�, yazılı olarak ve
sınırları açıkça bel�rt�lmek şartıyla yetk�ler�n� yardımcılarına veya h�yerarş�k olarak kend�ler�ne en yakın Ün�vers�te
personel�ne devredeb�l�rler.

Sermaye l�m�t�
MADDE 7 – (1) İşletmen�n sermaye l�m�t� 1.000,00 (B�n) TL’d�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 10/12/2003 tar�hl� ve

5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanunu, 1/5/2007 tar�hl� ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Döner Sermayel� İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmel�ğ�, Yükseköğret�m Kurumları Döner Sermaye
İşletmeler�n�n Kurulmasına İl�şk�n Yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 9 – (1) 10/3/2019 tar�hl� ve 30710 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kütahya Sağlık B�l�mler�

Ün�vers�tes� Döner Sermaye İşletmes� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kütahya Sağlık B�l�mler� Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


