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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNDE 2547 SAYILI KANUNUN 37’NCİ 

MADDESİNİN UYGULANMASINA İLŞİKİN USUL VE ESASLAR 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Yükseköğretim kurumları dışındaki 

kuruluş veya kişilerce, Üniversite içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, döner sermaye 
faaliyeti olarak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve bağlı birimlerinden istenecek, bilimsel 
görüş proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile Üniversitede ve Üniversiteye bağlı 
kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla ilgili tahliller ve araştırmalara ilişkin 
usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam  
MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde, 2547 sayılı Kanun’un 37 ve 58 inci maddesi 
uyarınca gerçekleştirilecek döner sermaye faaliyetlerine yönelik; hizmet talep edenler 
tarafından yapılacak müracaatlara, müracaatların değerlendirilmesine, hizmetin sunulması 
ve sonuçlandırılmasına ilişkin hükümleri kapsar.  

Dayanak  
MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 37 nci maddesine ve Üniversite Yönetim Kurulunun 08/07/2020 tarih ve 
2020/16 sayılı toplantısında alınan 16-04 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  
MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;  
a) Bireysel Hizmet: Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde gerçekleştirilen ancak 

hizmetin sunulmasıyla ilgili sorumluluğun bireysel olduğu faaliyeti,  
b) Hizmet Veren: Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki hizmeti sunmakla 

görevlendirilen öğretim elamanı veya elamanlarını, 
c) İşletme Müdürlüğü: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğünü, 
d) Kurumsal Hizmet: Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde gerçekleştirilen ve 

hizmetin sunulmasıyla ilgili sorumluluğun Üniversitenin üzerinde olduğu faaliyeti,  
e) Müşteri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nden, bu Usul 

ve Esaslar kapsamında iş veya hizmet talep eden gerçek veya tüzel kişiyi, 
f) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,  
g) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,  
h) Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
 ı) Yürütme Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye Yürütme 

Kurulunu, 
ifade eder.  

 
  

İKİNCİ BÖLÜM 
Faaliyet Alanlarının Tespiti ile İş ve Hizmetin Yürütülmesi  

 
Faaliyet alanlarının tespiti  
MADDE 5 – (1) Döner sermaye bünyesinde gerçekleştirilebilecek faaliyetler, 

07/10/2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde sayılan 
faaliyetlerdir.  

(2) Döner sermaye kapsamında müşteriler tarafından talep edilen iş ve hizmetlerin, 
birinci fırka kapsamına girip girmediği, faaliyete izin verecek makam tarafından 
değerlendirilir.  

(3) Yürütülmesine izin verilen döner sermaye faaliyetinin, belirlenen faaliyet alanı 
dışında olması durumunda, doğabilecek olumsuz durumlardan, faaliyete izin verem makam 
ve faaliyeti yürüten kişi veya kişiler müştereken sorumludur.  
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(4) İzin verilen döner sermaye faaliyeti dışında bir faaliyet yürüttüğü tespit edilen 
personele, disiplin hükümleri saklı kalmak kaydıyla bir yıl bireysel faaliyet izni verilmez. 
Bir yıllık sürenin başlangıcı izinsiz faaliyet yürütüldüğünün tespit edildiği tarihte başlar.  

(5) Döner sermaye kapsamında yürütülen faaliyetler, öğretim elemanlarının asli 
görevlerine aksatacak nitelikte olamaz. Döner sermaye faaliyeti nedeniyle asli görevini 
aksattığı değerlendirilenlerin faaliyet izinleri, izni veren makam tarafından iptal edilebilir. 
Faaliyet izninin iptal edilmesi nedeniyle yarıda kalan faaliyetten dolayı ortaya çıkabilecek 
sorumluluk, tamamen asli görevlerini aksatan öğretim elemanına aittir.    

(6) Birinci fıkra kapsamına giren faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ilgili mevzuat 
hükümlerine uyulması ile gerekli belge ve/veya standartların sağlanması yükümlülüğü, 
faaliyeti yürüten ve/veya koordine eden öğretim elemanına aittir.  

İş ve hizmet talepleri 
MADDE 6 – (1) Döner sermaye kapsamında bu Usul ve Esasların 5 inci maddesinde 

belirtilen faaliyet alanları dahilindeki iş ve hizmetlere ihtiyacı bulunan müşteriler, iş ve 
hizmet taleplerini bu Usul ve Esasların ekinde yer alan “Hizmet Talep Dilekçesi” ile yazılı 
olarak Üniversite Yazı İşleri Müdürlüğüne yapmaları gerekir.  

(2) Hizmet talep dilekçelerinde; müşteriye ait isim ve unvan bilgileri, fatura bilgileri, 
müşteri iletişim bilgileri, talep edilen iş veya hizmetin tanımı, başlaması ve/veya bitirilmesi 
gereken tarih, süresi, ödenecek ücret, varsa iş veya hizmetin standartlarına ve özelliklerine 
ilişkin bilgiler ile talep etmeleri halinde iş veya hizmeti sunmalarını önerdikleri öğretim 
elemanına ilişkin bilgileri belirtmeleri gerekir.  

(3) İş veya hizmetin sunulması esnasında gerekli olabilecek masraf ve giderler, iş veya 
hizmet talebinde bulunanlarca karşılanması gerekir.  

(3) Müşteriler ihtiyaç duydukları iş veya hizmet için fiyat teklifi de talep edebilirler. 
Bu durumda, iş veya hizmet için ödenecek ücret hariç, 2 nci fıkrada yazılı hususları ihtiva 
eden bir dilekçeyle Üniversiteye başvurmaları beklenir.  

(4) Müşteriler tarafından Üniversiteye sunulan ve Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 
kayda alınan dilekçelerin kayıt tarihleri ve kayıt numaraları, dilekçenin takibi için müşteri 
tarafından öğrenilmesi gerekir. 

(5) Talep edilen iş veya hizmetin yürütülmesine ilişkin bir sözleşme imzalanması 
öngörülüyor ise sözleşme şartlarının veya varsa sözleşme taslağının da dilekçe ekinde 
sunulması gerekir.  

(5) Kayda alınan hizmet talep dilekçeleri, bilgi için İşletme Müdürlüğüne; 
değerlendirilmesi ve talep uygun görülüyorsa izin verilmesi için ilgili fakülteye gönderilir.  

 
Araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik faaliyetleri 
MADDE 7 – (1) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, 

tasarım ve yenilik projesi veya faaliyeti gerçekleştirecek olan öğretim elemanı, müşteriden 
aldığı iş veya hizmet talebini içerir belgeyi de eklemek suretiyle yürüteceği faaliyetin bu 
fıkra kapsamına alınmasına yönelik talebini, bağlı olduğu fakülteye yazılı olarak sunar.  

(2) İlgili fakülte tarafından bu Usul ve Esasların 7 nci maddesinde belirlenen usul 
çerçevesinde değerlendirilen ve uygun bulunan talepler, Döner Sermaye Yürütme 
Kurulu’nda (Üniversite Yönetim Kurulu’nun yetki devri nedeniyle.) görüşülmek üzere 
Rektörlük Makamına bildirilir.  

(3) Döner Sermaye Yürütme Kurulunda görüşülerek, üniversite-sanayi işbirliği 
kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projesi veya faaliyeti olduğuna karar 
verilen faaliyetler hakkında 2547 sayılı Kanun’un 58’inci maddesinin (k) bendi uyarınca 
işlem tesis edilir. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üniversite-sanayi işbirliği 
kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projesi veya faaliyeti olmadığına 
karar verilen faaliyetler hakkında mezkûr Kanun’un diğer ilgili hükümleri uygulanır.  

 
İş ve hizmet taleplerinin değerlendirilmesi 
MADDE 8 – (1) Döner sermaye kapsamında talep edilen hizmetin karşılanıp 

karşılanamayacağı, ilgili fakülte yönetim kurulunca kararlaştırılır. Fakülte yönetim kurulları 
bu yetkisini kısmen veya tamamen oluşturacağı bir komisyona veya dekana devredebilir. 
Yetkinin komisyona devredilmesi durumunda, komisyon, fakülte yönetim kurulu tarafından 
seçilecek bir dekan yardımcısı, iki öğretim elemanı olmak üzere üç kişiden oluşur.   
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(2) Süresi bir haftayı geçmeyen ve arızi nitelikteki talepler, talebin fakülteye 
ulaşmasını izleyen beş iş günü içinde; süresi bir haftayı geçen veya süreklilik arz eden 
talepler ise 10 iş günü içinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Talebin uygun görülmesi 
halinde hizmetin sunulması için ilgili öğretim elemanına sürecin takibi için ise İşletme 
Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilir.  

(3) Döner sermaye kapsamında sunulan hizmet talebine ilişkin dilekçeler;  öncelikle 
talep edilen hizmetin 5 inci maddede sayılan kapsama girip girmediği,  başvuru dilekçesinin 
6 ncı maddede gereğince taşıması gereken bilgileri ihtiva edip etmediği ve benzeri şekil 
unsurlarını taşıyıp taşımadığına bakılır. Usulüne uygun olarak sunulduğu tespit edilen 
taleplerin mevcut kapasite ile karşılanma imkânı olup olmadığı değerlendirilir. Hizmetin 
sunulmasında görev alacak kişi veya kişilerin asli vazifelerinin aksamasına neden 
olmayacağı ve Kurumun mevcut imkânlarıyla yürütüleceği değerlendirilen döner sermaye 
faaliyetlerinin yürütülmesine izin verilir.  

(4) Hizmet taleplerine ilişkin dilekçelerin uygun görülmemesi durumunda, uygun 
görülmeme nedenleri, dilekçe üzerine yazılır ve talebi değerlendiren kişi veya kişilerce 
imzalanır. Dilekçenin EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden işlem görmesi 
durumunda, uygun görülmeme gerekçesi, belge üzerine elektronik ortamda not düşülmek 
suretiyle yazılır.  

 
İş ve hizmetin sunulmasına ilişkin esaslar 
MADDE 9 – (1)  Bu Usul ve Esasların 7 nci maddesinde belirlenen usule uygun olarak 

izin alınmadan bu Usul ve Esaslar kapsamına giren hiçbir döner sermaye faaliyetine 
başlanamaz.  

(2) Yürütülecek döner sermaye faaliyetinden elde edilecek gelir; vergi ve diğer yasal 
kesintiler, faaliyetin yürütülmesi için yapılacak masraflar ve giderlerden düşük olamaz.  

(3) Yürütülecek döner sermaye faaliyeti için Üniversitenin mevcut kapasitesi dışında 
başka bir imkâna ihtiyaç duyulmamalıdır.  

(4) İzin alınmış olsa dahi bu Usul ve Esaslar kapsamında yürütülen döner sermaye 
faaliyetleri gerekçe gösterilerek Üniversitedeki asli görevler aksatılamaz.   

(5) Hizmetin sunulması esnasında yürürlükteki mevzuat hükümlerini ve hizmetin 
yürütülmesine başlandıktan sonra yürürlüğe girecek mevzuat hükümlerini bilmek ve 
uygulamak, hizmet verenin sorumluluğundadır.  Yürütülen döner sermaye faaliyetinin 
mevzuat hükümlerine uygun olmamasından dolayı meydana gelebilecek hür türlü 
sorumluluk hizmet verene aittir.  

(6)  Üniversite bünyesinde bu Usul ve Esaslar kapsamında sunulan iş ve hizmetlerde 
meydana gelebilecek ayıp ve kusurların sorumluluğu hizmet verenlere ait olup hizmetin 
teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi, ayıplı veya kusurlu hizmet sunulması neticesinde 
ortaya çıkabilecek zarar ve ziyanın tazmininden hizmet veren sorumlu olur.   

(7) Üniversite imkânlarını kullanmadan yürütülecek döner sermaye faaliyetleri 
esnasında ihtiyaç duyulacak sekretarya hizmetleri, hizmet veren tarafından sağlanır.  

  
İş ve hizmetin sonuçlandırılması ve raporlama 
MADDE 10 – (1)  Bu Usul ve Esaslar kapsamında usulüne uygun olarak izin alınarak 

başlanan faaliyetler, başlangıçta öngörülen takvime uygun olarak yürütülür ve 
sonuçlandırılır.  

(2) Çeşitli sebeplerle faaliyet takvimine uyulamamasına bağlı olarak, öngörülen bitiş 
tarihinin sarkması durumunda, faaliyetin gecikme nedenleri yazılı rapor halinde faaliyetin 
yürütülmesine izin veren makama sunulur ve ilave süre talep edilir.  

(3) Döner sermaye kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin çıktılar, ilgili fakültenin 
EBYS üzerinden oluşturacağı üst yazı ekinde müşteriye teslim edilir.  

(4) Hizmetin sunulması aşamasında, hizmet veren, döner sermaye kapsamında sunulan 
hizmetin kısmen veya tamamen gerçekleştiğini, düzenlenecek faturaya ilişkin içerik 
bilgilerini İşletme Müdürlüğüne bildirir. Faaliyetin yürütülmesinde birden çok kişinin görev 
alması durumunda, faaliyeti koordine eden öğretim elemanı, faaliyette görev alan kişileri ve 
kişilerin faaliyet katkı miktarlarını da ihtiva edecek şekilde bu fırka kapsamındaki bildirimi 
yapar.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Ücretin ödenmesi 
MADDE 11 – (1)  Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılan iş veya hizmetler 

karşılığında tahsil edilen gelirlerden kanuni kesintiler ile varsa yapılan iş veya hizmetle 
bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar, hizmet karşılığı olarak gelir tahsilatının 
yapıldığı ayı izleyen bir ay içinde veya hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde 
hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti verene ödenir. 

(2) Geliri tahsil edilmiş olsa dahi bu Usul ve Esaslardaki yükümlülükler yerine 
getirilmeden yürütüldüğü tespit edilen faaliyetlere ilişkin katkı payları, eksiklikler 
giderilinceye kadar ilgilisine ödenmez.   

 
Fiyat tespiti 

MADDE 12 – (1)  Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak iş ve hizmetlere ilişkin 
Üniversite Yönetim Kurulu veya Döner Sermaye Yürütme Kurulu tarafından belirlenmiş bir 
fiyat tarifesi bulunmaması durumunda, piyasa fiyatları, diğer yükseköğretim kurumlarında 
uygulanan fiyatlar, üretilen iş ve hizmetin niteliği, çevre şartları ve varsa kamu yararı da göz 
önünde bulundurularak üretim maliyetinin altına düşmemek koşuluyla hizmet verenler 
tarafından belirlenebilir 

 
Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 13 – (1)  Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer 

mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Döner Sermaye Yürütme Kurulu 
kararları uygulanır. 

 
Yürürlük 
MADDE 14 – (1)  Bu Usul ve Esaslar, 05/11/2020 tarihinde Döner Sermaye 

Yürütme Kurulu’nun 2020/10 sayılı oturumunda alınan 12 sıra numaralı kararı ile kabul 
edilerek yürürlüğe girmiştir.  

 
Yürütme 
MADDE 15 – (1)  Bu Usul ve Esasları, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü 

yürütür. 
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EK-1 
 

 

 

 

Konu:                    …/…/20..  

 

 

 
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 

(Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü) 
 
 
 

              Firmamız tarafından ../…/…. tarihinde ..……’da düzenlenecek olan ……. 
organizasyonunda …….. olarak görev yapmak üzere Üniversiteniz ……… 
Fakültesi/Enstitüsü/Bölümü/Müdürlüğü öğretim elemanlarından ……..  …….’nın ……TL 
(KDV hariç) ücretle görevlendirilmesini arz ederim. 

 
 

      Firma Yetkilisi  
                 (Adı Soyadı) 

                (İmza) 
                                                                                                                                                         

(Fatura bilgilerini içerir firma kaşesi) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
İletişim Bilgileri: 
Adresi :  
Telefon Numarası : 
 
 Fatura Bilgileri: 
Fatura Unvanı : 
Fatura Adres : 
Vergi Numarası :  
Vergi Dairesi : 


