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 ÖZET 

 

 18 Haziran 2020 tarih ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim 

Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ile harcama yetkililiği kavramı 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen tanıma uygun hale getirilmiştir. Bu düzenleme 

ile çok sayıda harcama birimine sahip olan döner sermaye işletmesinde benzer nitelikli alımların yapılmasında 

yetkinin nasıl kullanılacağı sorularını da beraberinde getirmiş bulunmaktadır. 

 

 Bu çalışma öncelikle 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi kapsamında faaliyet gösteren döner sermaye 

işletmelerine bağlı harcama birimlerinin benzer nitelikli ihtiyaçlarının toplu olarak karşılanmasını incelemekte ve 

ardından üniversite yükseköğretim kurumları ile bu kurumlara bağlı döner sermaye işletmelerine ait harcama 

birimlerinin benzer nitelikli ihtiyaçlarının nasıl karşılanması gerektiğini ele almakta ve son olarak da incelenen 

konularla ilgili öneriler sunmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim kurumu, Döner Sermaye, Ortak ihtiyaç, Harcama birimi, Harcama 

yetkilisi. 

ABSTRACT 

The spending authority concept was brought in compliance with the definition in law no 5018 through “ 

Regulation on the Establishment of The Higher Education Institutions Revolving Funds Organizations “ entered 

into force by published in the official gazette dated 18.06.2020 and numbered 31159. The mentioned regulation 

has led to a lot of problems about how to should be used the spending authority in procurements with smiliar 

quality of the revolving funds enterprises which have multi-spending units.  

This studying first analyzes how collectively providing of spendings with smiliar quality of spending 

units of revolving funds enterprises operating within the scope of the article 58 of Law No 2547, then it addresses 

how to be meet the common needs of the spending units belonging to the public higher education institutions and 

revolving funds enterprises affiliated with these institutions and finally it brings forward proposals on the analyzed 

topics. 

Key words: The higher education institution, Revolving funds, Common need, Spending unit, Spending 

authority. 
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1.GİRİŞ 

 

 18 Haziran 2020 tarih ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” ile 

05.07.1983 tarih ve 18098 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2547 Sayılı Yükseköğretim 

Kanunun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara 

İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yönetmelik değişikliğinden önce döner sermaye işletmesinin ita amiri (harcama 

yetkilisi) rektör olup, rektör yetkisini istediği ölçüde yardımcılarına veya dekan ve müdürlere 

devretme yetkisine sahip bulunuyordu. Döner sermaye işletmesine bağlı birimlerin tamamının 

harcama yetkisi (aynı zamanda ihale yetkisi) rektöre ait olduğu için de benzer nitelikli alımların 

yapılmasında işlemlerin yürütülmesi açısından herhangi bir problem bulunmuyordu.  

 

 Ancak, yapılan yeni düzenleme ile döner sermaye işletmesinde bütçe ile ödenek verilen 

her bir birimin yöneticisinin harcama yetkilisi (aynı zamanda ihale yetkilisi) olması, gerek 

döner sermaye işletmesinin birimlerinin kendi aralarında yapacakları benzer nitelikli alımların 

birleştirilmesinde gerekse üniversite özel bütçesinden yararlanan harcama birimleri ile olan 

benzer nitelikli alımlarında sürecin nasıl yönetileceği ve yetkinin nasıl kullanılacağı sorularını 

da beraberinde getirmiş bulunmaktadır. 

 

 

 2. DEĞERLENDİRME 

 

 Konunun iki yönlü olarak ele alınması ve incelenmesi faydalı olacaktır. Öncelikle döner 

sermaye işletmesine bağlı birimlerin benzer nitelikli ihtiyaçlarının birlikte temini ve sonrasında 

ise üniversite özel bütçesinden yararlanan harcama birimleri ile olan benzer nitelikli 

ihtiyaçlarının birlikte temini değerlendirilecektir.  

I. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMLERİNİN ORTAK 

İHTİYAÇLARININ TEK BİR İHALE İLE KARŞILANMASI 

Döner sermaye işletmesine bağlı birimlerin faaliyetlerini icra ederken ihtiyaç 

duyacakları bir kısım mal ve hizmet alımlarının ortak nitelikte olması da kaçınılmazdır. Böyle 

bir durumda kamu kaynağının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması 

amacıyla ortak ihtiyaçların birleştirilmek suretiyle tek bir merkezden alımının yapılması 

mümkün müdür? 

Bu konuya ilişkin olarak Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 

yayımlanan 1 ve 2 seri nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği ve Yükseköğretim 

Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine 

bakmamız gerekecektir. 

1. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde “hüküm 

bulunmayan hâllerde, 5018 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan diğer 

yönetmelikler ile 30/12/2006 tarihli ve 26392 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin genel esasları, kıyasen uygulanır.”3  

 

2. 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre 31.12.2005 tarih ve 26040 4. 

                                                           
3 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Mad. 599. 
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Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri nolu Harcama Yetkilileri Hakkında 

Genel Tebliğin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi başlıklı 3 üncü maddesine göre; “Teşkilat 

yapısında üst yönetici ile harcama birimleri arasında yönetim kademesi yer almak şartıyla, 

bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin harcama yetkisi harcama türleri itibarıyla 

kısmen veya tamamen; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının, 

sosyal güvenlik kurumlarında ilgili bakanlığın, mahalli idarelerde ise İçişleri Bakanlığının 

uygun görüşü ve üst yöneticinin onayı ile bir üst yönetim kademesinde birleştirilebilir.  

Uygun görüş talep yazılarında, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde 

birleştirilme gerekçesine ayrıntılı olarak yer verilir.  

Üst yönetici ve yardımcılarına harcama yetkisinin birleştirilmesi suretiyle harcama 

yetkisi verilemez.”    

1 seri nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin 3 üncü maddesinde yer 

alan temel ilke harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesidir. Aynı 

zamanda üst yönetici ve yardımcılarına da bu kapsamda harcama yetkisinin verilemeyeceği 

hüküm altına alınmıştır. 

Döner sermaye işletme müdürleri gelir getirici faaliyetleri icra eden fakülte,  YO, 

MYO ve Araştırma Merkezlerinin yöneticileri olan dekan veya müdürlerin hiyerarşik olarak 

bir üstü olmadığı için 1 seri nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin 3 üncü 

maddesine göre bir işlem tesis edilmesi de mümkün değildir. 

3. 28 Nisan 2006 tarih ve 26152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 seri nolu 

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğinde; “a) Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununun 4 üncü maddesinde ihale yetkilisi, "İdarenin ihale ve harcama yapma yetki 

ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış 

görevlileri" olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde 

harcama yetkilisi, "Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticisi" 

olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre, ihale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak 

belirlendiği haller dışında, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan 

harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır. 

 ……… 

d) Harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve 

hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak 

üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini 

yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin 

düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine 

ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır. İşin yaklaşık 

maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi ihale öncesi işlemlerin ilgili 

harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya idarenin diğer birimleri tarafından hazırlanması 

mümkün bulunmaktadır.  

Destek hizmetleri birimi, harcama birimlerinin ihtiyaçlarını birleştirmek suretiyle 

4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde karşılayabilir. Birden fazla harcama biriminin 

doğrudan temin limiti dahilindeki ihtiyaçlarının, destek hizmetleri birimi tarafından 

birleştirilerek ihale usulleriyle karşılanması da mümkün bulunmaktadır.” hükmüne yer 

verilmiştir. 
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Bu şekilde belirlenen harcama yetkilileri muhasebe yetkililerine bildirilir.4 

 Buna göre, ayrı ayrı her bir harcama birimini ilgilendiren harcamalarda, harcama 

yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla ve harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin 

onayıyla, harcama birimlerinin bazı mali işlemlerinin idarelerin destek hizmetlerini yürüten 

birimler tarafından yerine getirilmesi mümkün bulunmaktadır.5  

Bu şekilde alınacak onaylarda, ödeme emri belgesini düzenleme görevinin harcama 

birimi veya destek hizmetleri biriminden hangisi tarafından yürütüleceği hususu da 

belirtilecektir. Ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin destek 

hizmetleri biriminden olması halinde, bu görevli veya görevliler, destek hizmetleri birimi 

yöneticisi tarafından kendisi veya yardımcısı veya bunlara hiyerarşik olarak en yakın yönetim 

kademesinde bulunan kişi veya kişiler arasından belirlenecektir.6 

Harcama işlemleri, üst yöneticiden alınan onayda belirtilen usul ve esaslar 

çerçevesinde tespit edilen ödeme emri belgesini düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisi 

tarafından ödeme emrine bağlanarak imzalanmak üzere ilgili birimin harcama yetkilisine 

sunulacaktır.7 

4. Bilindiği üzere döner sermaye işletme müdürlüğü gelir getirici faaliyetleri olan 

birçok birimden oluşmaktadır. Aynı zamanda gelir getirici faaliyeti olmamakla birlikte 

18.06.2020 tarih ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları 

Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 3/b maddesinde Döner 

sermaye işletmesi müdürlüğü de bir birim olarak tanımlanmıştır. 

Yönetmelikte birim olarak tanımlanan döner sermaye işletmesi müdürlüğünün 

işlevleri ne olacak sorusunun cevabı ise aynı yönetmeliğin 11/a maddesinde; “İşletmenin idari, 

malî ve teknik işlerini, ilgili mevzuat hükümleri, çalışma programları, bütçe esasları ve 

işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.” Şeklinde belirlenmiş bulunmaktadır. 

Dikkate edileceği üzere döner sermaye işletme müdürlüğü ve işletme müdürünün 

işlevi, döner sermayeye bağlı olarak faaliyet gösteren birimlerin idari, mali ve teknik işlerinin 

koordine edilmesi ve gerekmesi halinde bu birimlere destek hizmeti sunmasıdır. 

Döner sermaye işletmesi bünyesinde faaliyet gösteren ve kendisine bütçe verilen her 

bir harcama biriminin yöneticisi bir taraftan harcama yetkisini taşırken diğer taraftan da 4734 

sayılı Kamu İhale Kanunu 4 üncü maddesinde İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve 

sorumluluğuna sahip kişi ihale yetkilisi olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin 

bir gereği olarak her bir harcama biriminin kendi ihtiyaçlarını karşılaması ve yapılacak 

alımların sonucunda tahakkuka bağlanan giderleri de bütçelerinden ödemeleri gerekmektedir.  

Ancak, döner sermaye işletmesine bağlı birimlerin faaliyetlerini icra ederken ihtiyaç 

duyacakları benzer nitelikteki mal ve hizmet alımlarının kamu kaynağının etkin, ekonomik ve 

verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla birleştirilmek suretiyle tek bir merkezden alımının 

yapılması 2 seri nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği ve Yükseköğretim 

Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri 

birlikte değerlendirildiğinde; 

                                                           
4 2 Seri Nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ. 
5 2 Seri Nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ, Mad.3. 
6 2 Seri Nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ, Mad.3. 
7 2 Seri Nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ, Mad.3. 
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 Harcama yetkisi uhdelerinde kalmak koşulu ile ihale yetkisinin devrine ilişkin 

Üst yöneticiden onay (her bir harcama birimi tarafından ayrı ayrı alınabileceği gibi, döner 

sermaye işletme müdürlüğü tarafından toplu onay) alınır. 

 Bu durumda ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin 

imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi döner 

sermaye işletme müdürü tarafından kullanılacaktır. 

 İşin yaklaşık maliyetinin belirlenmesi ve teknik şartnamenin hazırlanması gibi 

ihale öncesi işlemlerin ilgili harcama birimi, destek hizmetleri birimi veya idarenin diğer 

birimleri tarafından hazırlanması mümkün bulunmaktadır.  

 İhale komisyonu ihale yetkilisi8 olarak döner sermaye işletme müdürü tarafından 

ilgili birimlerden de destek almak suretiyle kurulacaktır. 

 İhale kararı ihale yetkilisi sıfatıyla döner sermaye işletmesi müdürü tarafından 

imzalanır. 

 İhale yetkilisi sıfatı ile9 döner sermaye işletme müdürü ve yüklenici arasında 

sözleşme imzalanır. 

 Ödeme emri belgesi üst yöneticiden alınan onayda belirtilmek koşulu ile döner 

sermaye işletme müdürlüğü personeli tarafından belirtilmemiş ise harcama birimi tarafından 

düzenlenir. 

 Ödeme emri belgesi harcama yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle 

muhasebe yetkilisine gönderilir. 

 

II. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNE BAĞLI BİRİMLER İLE ÜNİVERSİTE 

ÖZEL BÜTÇESİNDEN YARARLANAN HARCAMA BİRİMLERİNİN 

ORTAK İHTİYAÇLARININ TEK BİR İHALE İLE KARŞILANMASI 

Döner sermaye işletmesine bağlı birimlerin faaliyetlerini icra ederken ihtiyaç 

duyacakları bir kısım mal ve hizmet alımlarının üniversitenin özel bütçesinden harcama yapan 

birimlerin ihtiyaçları ile aynı olması durumunda kamu kaynağının etkin, ekonomik ve 

verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla ortak ihtiyaçların birleştirilmek suretiyle tek 

bir ihale yapılması mümkün müdür? 

Dikkat edileceği üzere burada aynı üniversite bünyesinde ancak farklı bütçeleri 

kullanan harcama birimlerinin ortak ihtiyaçlarının birlikte karşılanması amacıyla tek bir 

ihale yapılması sorusunun cevaplanması gerekmektedir. Bu durumda Maliye Bakanlığı 

tarafından yayımlanan 1 ve 2 sıra numaralı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ 

hükümlerini burada uygulama imkânı bulunmamaktadır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanuna tabi kurum ve kuruluşlar; “Genel bütçe kapsamındaki 

kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner 

sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst 

kuruluşları hariç), tüzel kişiler”10 olarak belirlenmiştir. “İhaleyi yapan bu Kanun 

kapsamındaki kurum ve kuruluşlar”11 ise idare olarak tanımlanmıştır.  

Kamu İhale Genel Tebliğinin 97/A maddesi Birden Fazla İdarenin Ortak 

İhtiyaçları İçin İhale Yapılması hususunu düzenlemektedir. Her ne kadar döner sermaye 

işletmesinin ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayıp üniversite tüzel kişiliği altında faaliyet gösteriyor 

olmasına rağmen, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda ayrı bir idare olarak tanımlanması, 

                                                           
8 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Mad.6. 
9 4734 sayılı Kamu İhale kanunu, Mad. 46. 
10 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Mad. 2. 
11 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Mad. 4. 
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üniversite özel bütçesinden ayrı teşkilatlanması, bütçe ve muhasebe işlemleri yönünden 

üniversite özel bütçesinden ayrışması nedeniyle satın alma işlemleri açısından ayrı bir idare gibi 

değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. 

Üniversite özel bütçesi ve döner sermaye işletmesi, bütçe itibariyle iki ayrı yapıyı 

içermekte olduğu için bütçesel anlamda iki farklı idare gibi hareket edilmektedir. Bu nedenlerle, 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 97/A maddesinde yer alan Birden Fazla İdarenin Ortak 

İhtiyaçları İçin İhale Yapılmasına ilişkin düzenlemenin üniversite özel bütçesi ve döner 

sermaye bütçesine bağlı harcama birimleri açsından da uygulanabilirliği üzerinden bir 

değerlendirme yapılmış bulunmaktadır. Bu kapsamda tebliğde geçen iki farklı idare kavramı 

bu makalede 4734 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak, iki ayrı bütçe yapısına 

sahip olan üniversite özel bütçesi ve döner sermaye işletme bütçesi için eş anlamlı 

kullanılmıştır. 

 Birden fazla idare (Üniversite özel bütçesi ve döner sermaye işletmesi bütçesi 

harcama birimleri)12 ortak ihtiyaçlarını, düzenleyecekleri bir protokol çerçevesinde, 4734 

sayılı Kanunda yer alan ihale usullerini kullanarak ortak bir ihale ile karşılayabilir. Alımı 

yapılacak mal veya hizmet ile bakım veya onarım işine ilişkin aynı nitelikteki ortak ihtiyaç 

farklı teknik özelliklere sahip olabilir.13 

İdarelerce (Üniversite özel bütçesi ve döner sermaye işletmesi bütçesi harcama 

birimleri) düzenlenecek protokolde; ortak ihtiyacın niteliği, türü, miktarı, ihale usulü, ihale 

hazırlık işlemlerinin hangi idare/idarelerce yerine getirileceği ve koordinatör idareye ilişkin 

bilgiler belirtilir. İdarelerce protokolde bulunması gerekli görülen diğer hususlara ayrıca yer 

verilebilir. Eşik değerler ve parasal limitlerin belirlenmesinde koordinatör idarenin tabi olduğu 

tutarlar dikkate alınır.14 

İhale ilanında/davette ve ihale/ön yeterlik dokümanında ihalenin birden fazla idarenin 

(Üniversite özel bütçesi ve döner sermaye işletmesi bütçesi harcama birimleri) ortak 

ihtiyacının karşılanması maksadıyla yapıldığı belirtilir.15 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkeler göz önünde 

bulundurulmak kaydıyla idareler (Üniversite özel bütçesi ve döner sermaye işletmesi bütçesi 

harcama birimleri) tarafından ihalenin kısmi teklife açılıp açılmaması hususu ihale 

ilanında/davette ve ihale/ön yeterlik dokümanında belirtilir.16 

4734 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde; kesin teminatın alınması ve 

sözleşmenin imzalanması işlemleri kapsamında sözleşmeye davet, son başvuru ve/veya ihale 

tarihinde Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) 

bentlerinde sayılan durumlara ilişkin belgelerin incelenmesi, KİK sözleşme payının yatırılıp 

yatırılmadığının kontrolü ve 42 nci madde çerçevesinde yasaklılık teyidi ile sözleşmenin fiilen 

imzalanması protokole taraf idarelerce (Üniversite özel bütçesi ve döner sermaye işletmesi 

                                                           
12 Tebliğde geçen iki farklı idare kavramı bu makalede iki ayrı bütçe yapısına sahip olan üniversite özel bütçesi ve 

döner sermaye işletme bütçesi için eş anlamlı kullanılmıştır. 
13 Kamu İhale Genel Tebliği, Mad. 97/A.1. 
14 Kamu İhale Genel Tebliği, Mad. 97/A.2. 
15 Kamu İhale Genel Tebliği, Mad. 97/A.3. 
16 Kamu İhale Genel Tebliği, Mad. 97/A.4. 
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bütçesi harcama birimleri), bunların dışında kalan ihale süreci işlemleri ise koordinatör idare 

tarafından diğer idareler adına yerine getirilir.17 

Protokole taraf idarelerle (Üniversite özel bütçesi ve döner sermaye işletmesi bütçesi 

harcama birimleri) istekliler arasında ayrı ayrı sözleşme imzalanır. İmzalanan sözleşmelere 

ilişkin sonuç bildirimleri sözleşmeleri imzalayan idareler (Üniversite özel bütçesi ve döner 

sermaye işletmesi bütçesi harcama birimleri) tarafından gerçekleştirilir. Sözleşmelerin 

yürütülmesi 4735 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeyi imzalayan idarelerin (Üniversite özel 

bütçesi ve döner sermaye işletmesi bütçesi harcama birimleri) sorumluluğundadır. Ortak 

ihaleye yönelik iş deneyim belgeleri sözleşme imzalayan idareler (Üniversite özel bütçesi ve 

döner sermaye işletmesi bütçesi harcama birimleri) tarafından düzenlenir.18 

Protokole taraf idarelerin (Üniversite özel bütçesi ve döner sermaye işletmesi bütçesi 

harcama birimleri) ihalelerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu ve 11 inci 

maddelerine göre ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar ile anılan Kanunun 

58 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ihaleye iştirak ettirilmeyecek olanlar, protokol 

çerçevesinde yapılacak ihaleye de katılamaz. Bu çerçevede, ihale komisyon kararı alınmadan 

önce protokole taraf idareler (Üniversite özel bütçesi ve döner sermaye işletmesi bütçesi 

harcama birimleri) anılan maddeler kapsamında olanların bulunup bulunmadığını 

koordinatör idareye bildirir.19 

Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararını vermeye yetkili idari mercilerin 

tespitinde, kesin teminatın alınması ve sözleşmenin imzalanmasına ilişkin yasaklamayı 

gerektirir bir durumla karşılaşıldığı takdirde ilgili protokole taraf idare (Üniversite özel 

bütçesi ve döner sermaye işletmesi bütçesi harcama birimleri); diğer ihale süreci işlemlerine 

yönelik olarak ise koordinatör idare esas alınır.20 

Bu madde kapsamındaki ihale işlemlerinde görev alanlar, yürüttükleri işlemlerle sınırlı 

olmak kaydıyla işlemlerin mevzuata uygunluğundan sorumludur.21 

Aynı üniversite bünyesinde ancak farklı bütçeleri kullanan özel bütçe harcama 

birimleri ile döner sermaye işletmesi harcama birimlerince ortak ihtiyaçlarının birlikte 

karşılanması amacıyla tek bir ihale yapması husus Kamu İhale Genel Tebliğinin 97/A maddesi 

kapsamında değerlendirildiğinde; 

 Döner sermaye birimi harcama yetkisi ile özel bütçe harcama yetkilisi (4734 

sayılı KİK gereğince ihale yetkilileri) arasında bir protokol yapılır. 

 Protokolde ortak ihtiyacın niteliği, türü, miktarı, ihale usulü, ihale hazırlık 

işlemlerinin hangi harcama birimince yerine getirileceği ve koordinatör harcama birimine 

ilişkin bilgiler belirtilir. 

 İhalenin komisyonca karara bağlanmasını müteakip ihale kararı protokolde 

belirlenen ihale yetkilisi tarafından imzalanır. 

 Sözleşmeye davet yazısı her bir harcama birimi için ayrı ayrı yazılır. 

 İhaleyi kazanan istekli/istekliler ile üniversite özel bütçesi harcama yetkilisi 

(İhale yetkilisi) ile döner sermaye işletmesi harcama yetkilisi (İhale Yetkilisi) tarafından 

sözleşmeler ayrı ayrı imzalanır. 

                                                           
17 Kamu İhale Genel Tebliği, Mad. 97/A.5. 
18 Kamu İhale Genel Tebliği, Mad. 97/A.6. 
19 Kamu İhale Genel Tebliği, Mad. 97/A.7. 
20 Kamu İhale Genel Tebliği, Mad. 97/A.8. 
21 Kamu İhale Genel Tebliği, Mad. 97/A.9. 
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 3. SONUÇ 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre kurulan döner sermaye 

işletmeleri bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin döner sermaye işletmesi içindeki birimler 

ile veya üniversite özel bütçesinden yararlanan harcama birimleri ile birlikte yapacakları 

alımlarda; 

 Döner sermaye işletmesine bağlı birimlerin faaliyetlerini icra ederken ihtiyaç 

duyacakları benzer nitelikteki mal ve hizmet alımlarının kamu kaynağının etkin, ekonomik ve 

verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla birleştirilmek suretiyle alımının yapılması 2 seri 

nolu Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği ve Yükseköğretim Kurumları Döner 

Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak destek 

hizmetlerini yürüten döner sermaye işletme müdürlüğü tarafından, 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin 97/A maddesi Birden Fazla İdarenin Ortak 

İhtiyaçları İçin İhale Yapılması hususunu düzenlemektedir. Her ne kadar döner sermaye 

işletmesinin ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayıp üniversite tüzel kişiliği altında faaliyet gösteriyor 

olmasına rağmen, üniversite özel bütçesinden ayrı teşkilatlanması, bütçe ve muhasebe işlemleri 

yönünden üniversite özel bütçesinden ayrışması nedeniyle satın alma işlemleri açısından ayrı 

bir idare gibi değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Aynı üniversite tüzel kişiliği altında 

ancak farklı bütçeleri kullanan özel bütçe harcama birimleri ile döner sermaye işletmesi 

harcama birimlerince ortak ihtiyaçlarının birlikte karşılanması amacıyla Kamu İhale Genel 

Tebliğinin 97/A maddesi hükümleri dikkate alınarak, 

İşlemlerin yürütülmesi mümkün bulunmaktadır. 

 


