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YÖNETMELİK 

Bitlis Eren Üniversitesinden: 

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE  
İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 
 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi Döner Sermaye 
İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine 
ilişkin esasları düzenlemektir. 
 Kapsam 
 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesinin eğitim, öğretim, 
araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri 
kapsar. 
 Dayanak 
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 Tanımlar 
 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
 a) İşletme: Bitlis Eren Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini, 
 b) Rektör: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörünü, 
 c) Üniversite: Bitlis Eren Üniversitesini, 
 ç) Yönetim Kurulu: Bitlis Eren Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar 

 Faaliyet alanları 
 MADDE 5 – (1) İşletme; eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan 
uygulamayı ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla 
aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 
 a) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel 
görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetler yapmak, seminer, konferans, sempozyumlar 
düzenlemek, her türlü kurs açmak, 
 b) Danışmanlık, her türlü tercüme hizmetleri, plan, proje uygulama, deney 
raporları, fizibilite etüdü, süreç değerlendirmesi ve geliştirmesi, model deneyleri, iş 
değerlendirmesi veya organizasyonu, analiz ve ölçme hizmetlerini yürütmek, 
 c) Faaliyet alanı ile ilgili olarak bakım, onarım, basım, yayın, cilt ve üretimle ilgili 
hizmetleri yapmak, 
 ç) Bilimsel, teknik, kültürel, sanatsal, tarım ve sağlık ile ilgili araştırma ve 
uygulamaları teşvik etmek amacıyla çevre kampları ve incelemeleri düzenlemek ve 
alınacak bilimsel sonuçların uygulamasını yapmak, 
 d) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların her türlü standartlara uygunluğu 
konusunda raporlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya 
uygulamak, 
 e) Eğitim ve öğretime yönelik uygulamalarla sınırlı olmak üzere, sportif alanda 
bireysel ve takım olarak performans değerlendirmesi, psikolojik danışmanlık, diyet 
analiz ve kontrolü, antrenman planlaması, sporcu sağlığını koruma ve geliştirmeye 
yönelik hizmetlerde bulunmak, 
 f) Turizme ilişkin rehberlik, seyahat, konaklama, ve yiyecek-içecek ile ilgili her 
türlü hizmet üretmek, kuruluşlar işletmek ve üretimleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, 
 g) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı 
olmak üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak 
şartıyla pazarlamak ve satımı yapılmak üzere satış ve teşhir yerleri açmak,  
 ğ) Üniversitenin bilgisayar alt yapısını kullanarak bilişim alanında her türlü iş ve 



hizmetleri üretmek. 
h) (Ek 17/02/2014 – 28916 Resmi Gazete - 1 md.) Bölgenin okul öncesi eğitim 

çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine yönelik yeni 
projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, okul öncesi eğitim, aile-çocuk 
iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve 
çalışmalar yapmak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik 
Hizmetleri Bölümüne bağlı çocuk gelişimi programı öğrencilerinin, uygulama ve staj 
yapabilmeleri için kreş, anaokulu ve çocuk kulübü kurmak ve işletmek, 

ı) (Ek 17/02/2014 – 28916 Resmi Gazete - 1 md.) İlgili bakanlık kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yaparak, Üniversitenin çocuk gelişimi programında öğrenim gören 
öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları 
hazırlamak, 

i) (Ek 17/02/2014 – 28916 Resmi Gazete - 1 md.) Kreş, anaokulu ve çocuk 
kulübünde eğitim görecek çocukların, eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun 
fiziksel, zihinsel, sosyal, psiko-motor, duygusal açılardan gelişimlerini ve 
yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak, problem çözme, düşünme ve karar verme 
becerilerini desteklemek ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar 
oluşturmak, 

j) (Ek 17/02/2014 – 28916 Resmi Gazete - 1 md.) Eğitimin sürekliliği ve okul 
öncesi eğitim çağındaki çocukların tüm alanlardaki gelişimlerini desteklemek amacıyla, 
aile ve çocuk bakımını üstlenen bireylere yönelik eğitim programları ve kurslar 
düzenlemek. 
 Yönetim organı 
 MADDE 6 – (1) İşletmenin yönetim organı olan Yönetim Kurulu, Üniversite 
Yönetim Kuruludur. İşletmenin her türlü faaliyeti Yönetim Kurulunda kararlaştırılır ve 
Senato tarafından belirlenen esaslara göre uygulamaya konulur. 
 (2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracakları 
yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 
seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekan, yüksekokul müdürü ve diğer öğretim üyeleri 
arasından seçilecek üç üye ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam beş kişiden 
oluşur. Yürütme Kurulu en az üç kişi ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. 
 Harcama yetkilisi 
 MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, 
uygun gördüğü ölçüde, yardımcılarına veya dekan/yüksekokul müdürü, meslek 
yüksekokulu müdürü ile eğitim, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerine 
devredebilir. 
 Sermaye limiti 
 MADDE 8 – (1) İşletmenin sermaye limiti 1.000,00 (Bin) Türk Lirasıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
 MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli 
ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 
58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat 
hükümleri uygulanır. 
 Yürürlük 
 MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınan bu Yönetmelik 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
 Yürütme 
 MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü 
yürütür. 

 

 

 


