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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN HAZIRLANACAK OLAN 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİK TASLAKLARI VEYA 

DEĞİŞİKLİKLERİ HANGİ SÜREÇTEN GEÇEREK YÜRÜRLÜĞE GİRMEKTEDİR. 

 

 

 

1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU SENATOSU 

 

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin 

Yönetmeliğin1 Kuruluş başlıklı 4 üncü maddesi gereğince;  Yükseköğretim kurumları, ilgili 

yönetim kurulunun önerisinin alınması gerekmektedir. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 14/b-2 maddesine göre “Üniversitenin bütününü 

ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek” görevi Senato 

ya ait olduğu için Yönetmelik Taslağının Öncelikle Senatodan geçmesi gerekmektedir. 

 

2. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 

 

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin 

Yönetmeliğin Kuruluş başlıklı 4 üncü maddesi gereğince;  Yükseköğretim Kurulunun onayı 

alınması zorunluluğu getirilmiştir. 

Üniversite senatosu tarafından kabul edilen taslak yönetmelik öncelikle Yükseköğretim 

Kurulu Hukuk Müşavirliğine gönderilecektir.  

 

3. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

 

YÖK tarafından yapılan inceleme sonucunda yönetmelik taslağı aynen kabul 

edilebileceği gibi değişiklik önerisi getirilmek suretiyle de üniversiteye gönderilir. YÖK 

tarafından onaylanan yönetmelik taslağı, (Değişiklik yapılması gereken durumlarda 

değişiklikler işlenmiş yönetmelik taslağı) Üniversite tarafından YÖK onayına ilişkin yazı ile 

birlikte; 

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin 

Yönetmeliğin Kuruluş başlıklı 4 üncü maddesi gereğince;  Hazine ve Maliye Bakanlığının 

uygun görüşü alınmak üzere gönderilir.  

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A-1/f maddesi gereğince Kamu Mali 

Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü görüş merci olduğu için taslak yönetmelik Hazine 

ve Maliye Bakanlığında bu Genel Müdürlüğe gönderilecektir. 
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4. CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI 

 

YÖK tarafından yapılan inceleme sonucunda yönetmelik taslağı aynen kabul 

edilebileceği gibi değişiklik önerisi getirilmek suretiyle de üniversiteye gönderilir. YÖK 

tarafından onaylanan yönetmelik taslağı, (Değişiklik yapılması gereken durumlarda 

değişiklikler işlenmiş yönetmelik taslağı) Üniversite tarafından YÖK onayına ilişkin yazı ile 

birlikte; 

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin 

Yönetmeliğin Kuruluş başlıklı 4 üncü maddesi gereğince;  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığının görüşünü alınmak üzere gönderilir. 

 

5. SAYIŞTAY 

 

YÖK onayı, Hazine ve Maliye Bakanlığı uygun görüşü ve Cumhurbaşkanlığı Strateji 

ve Bütçe Başkanlığı görüş yazıları Sayıştay Başkanlığına Gönderilir. 

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; Genel 

Yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile 

yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemlerin Sayıştay’ın istişari görüşü alınarak yürürlüğe 

konulacağı belirtilmiştir. 

Anılan hüküm uyarınca mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik 

niteliğindeki düzenleyici işlemler hakkında ilgili kurumlarca Sayıştay’dan görüş alınması 

zorunlu olup yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi açısından önemli bir usul şartı 

olmaktadır.  

 

6. RESMİ GAZETE 

 

3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun 

1 inci maddesi gereğince ilgili mercilerden onay/uygun görüş/görüş/istişari görüş alındıktan 

sonra yönetmelik yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilir. 

Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olur. 

 

SONUÇ: 

 

Yükseköğretim Kurumları tarafından yukarıda belirtilen süreçlere uyulmadan yapılacak 

bir düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlanmış olması durumunda, usul şartları yerine 

getirilmediği için hukuken geçerli bir düzenleme haline gelmeyecektir. 

Gerek iç denetim gerekse Sayıştay denetimleri sırasında böyle bir durumun tespiti 

halinde süreçte görev alan personelin idari ve mali yaptırımlar ile karşı karşıya kalması 

kaçınılmaz olacaktır. 


