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SORU: Döner Sermaye İşletmesine Ait Birimlerin Harcama Yetkisi Rektör Veya 

Rektör Yardımcılarında Birleştirilebilir Mi? 

 

CEVAP.  
Döner sermaye işletmelerinde “Harcama yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her 

bir birimin en üst yöneticisini veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişiyi,”1 ifade 

etmektedir. Yükseköğretim Kurumlarında gelir getirici birimler Enstitü, Fakülte, YO, MYO ve 

Araştırma Merkezleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre bu birimlerin dekan ve 

müdürleri de harcama yetkilisidir. 

Harcama yetkisine sahip kişiler bu yetkilerini bir üst yönetime devretme imkânına 

sahip midir? Bu soruya Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına 

İlişkin Yönetmeliğin hüküm bulunmayan haller başlıklı 16 ıncı maddesinde yer alan “Bu 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği, 2547 sayılı Kanun ve 5018 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır.” İfadesinden yola çıkarak cevap vermemiz gerekmektedir. 

5018 sayılı KMYKK nun 31 inci maddesine göre 31.12.2005 tarih ve 26040 4. 

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.”   Açıklaması yapılmıştır. 

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

alan temel ilke harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesidir. Ancak aynı 

zamanda üst yönetici ve yardımcılarına da bu kapsamda harcama yetkisinin verilemeyeceği 

hüküm altına alınmıştır. 

Sonuç Olarak; Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin 

Kurulmasına İlişkin Yönetmelik tarafından harcama yetkisi verilmiş olan birimlerin 

yöneticilerinin harcama yetkisini rektör veya rektör yardımcılarına devretmesi mümkün 

değildir. Bu kapsamda yetki devri yazılı olmak ve sınırları açıkça belirtilmek koşuluyla sadece 

harcama yetkilileri tarafından yardımcılarına yapılabilecektir.  
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