
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanaklar 

 

Amaç 

Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi hizmet birimleri içerisinde yapılacak 

mal ve hizmet satışı amacı ile kurulan Kocaeli Üniversitesi İktisadi İşletmesi ‘nin kuruluşu, 

kapsamı, faaliyet alanları, idari ve mali işlemleri ile yönetim ve denetim ilkelerine ilişkin usul 

ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2 - Bu yönerge hükümleri Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

bünyesinde bulunan İktisadi İşletme ve şubelerini kapsar. 

 

Yasal Dayanak 

Madde 3 - Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46’ncı, 47/(a), 48’inci 

maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari 

Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32/(c) maddesi, 03.02.1984 tarih ve 

18301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal, Sağlık, 

Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 

30.12.2005 tarih ve 26039 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller” ile 

yıllık Bütçe Kanunlarıdır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ticaret Unvanı ve Faaliyet Alanı 

 

Madde 4  - İktisadi İşletmenin; 

a) Ticaret Unvanı: Kocaeli Üniversitesi İktisadi İşletmesi 

b) Faaliyet alanları: Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, personelleri ve hizmet birimlerinden 

yararlanacak olan diğer kişilere hizmet vermek yada Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin pratik 

eğitimlerine imkan sağlamak amacı ile kurulan Araştırma ve Uygulama Otelleri, Konuk Evleri, 

Spor salonları, öğrenci yurtları, otoparklar, sağlık merkezi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, 

ana okulu, kreş ve gündüz bakımevleri, kuaför, güzellik salonu, kantin, kafeterya, büfe, 



fotokopi ve kırtasiye hizmetleri, kültürel gezi ve rehberlik hizmetleri, eğitim amaçlı kurslar, 

seminerler ve kongreler, çevirmenlik ve danışmanlık, reklam ve reklam organizasyonu 

hizmetleri, basın yayın ve matbaa hizmetleri ile benzer tüm konaklama ve sosyal tesis 

işletmeleri gibi bilimsel, kültürel ve sportif her türlü organizasyonu yapmaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Organlar, Görevleri ve Çalışma Esasları 

 

Organlar 

Madde 5 - Kocaeli Üniversitesi İktisadi İşletmesi aşağıdaki organlardan oluşur. 

a) Üst Yönetici (Rektör)  

b) Yürütme Kurulu 

c) Denetim Kurulu 

d) İşletme Sorumlusu / İşletme Müdürü 

e) Diğer Görevli Personel 

 

Üst Yönetici (Rektör) 

Madde 6 - a) Üst Yönetici Kocaeli Üniversitesinin yönetim ve denetiminden sorumlu olan 

Kocaeli Üniversitesi Rektörüdür ve aynı zamanda üst yönetici olarak Harcama Yetkisine 

sahiptir. 

b) Üst Yönetici Yürütme Kurulunun kararı ile Harcama Yetkisini belirli ölçü ve sınırlarda 

Yürütme Kurulu Başkanına veya İktisadi İşletme Sorumlusuna / Müdürüne yazılı olarak 

devredebilir. Ancak Harcama Yetkisini devretmesi sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

c) Üst Yönetici, Yönergede oluşumları belirlenen Yürütme Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri 

ile İktisadi İşletme Sorumlusunu / Müdürünü ve İşletme Müdür Yardımcısını belirlenen 

usullere göre görevlendirir.  

 

Yürütme Kurulu 

Madde 7 - a) Yürütme Kurulu, İktisadi İşletmenin en yüksek yetkili ve sorumlu karar organıdır. 

b) Yürütme Kurulu, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından sorumlu 

Rektör Yardımcısı başkanlığında, Genel Sekreter ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 

olmak üzere 3 (üç) kişiden oluşur. Kurul üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile 

alınır, alınan kararlar Üst Yönetici onayı ile yürürlüğe girer. 

c) Yürütme Kurulu üyelerinin idari görevleri sona erdiğinde kurul üyelikleri kendiliğinden sona 

ermiş sayılır. 



Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 8 - a) İktisadi İşletmenin yönetim ve denetimi hakkında genel ilke kararları alır. 

b) Uygulamaya yönelik öncelikleri belirler, gerekli düzenlemeleri yapar ve hizmet ve 

etkinliklerin bu yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlar. 

c) Mevcut birimlerin işletilmesi, İşletmenin hizmet alanıyla ilgili yeni birimlerin açılması ve 

kapatılmasıyla ilgili kararları verir. 

d) İktisadi İşletme birimlerinde çalıştırılacak personelleri ve bu personele ödenecek ücretler ile 

ücret benzeri tüm mali hak ve yükümlülükleri, bunların artış ve azalış oranlarını belirler. 

e) Belirli ürün / mal ve hizmet satış bedelleri ile satış bedelleri İktisadi İşletme Sorumlusu / 

Müdürü tarafından belirlenecek olan mal ve hizmetlerin maliyetlerine göre uygulanacak satış 

fiyatlarının tespitinde uygulanacak oranları belirler. 

f) İşletme Sorumlusu / Müdürü tarafından takvim yılını takip eden nisan ayının sonuna kadar 

hazırlanıp Yürütme Kuruluna sunulan yıllık faaliyet raporu ile Denetim Kurulu Raporlarını 

görüşerek değerlendirir, karara bağlar. 

g) Yılsonu itibariyle hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosunu inceleyerek onaylar. 

h) İlgili Vergi Kanunları ve Diğer Kanunlar çerçevesinde mali yükümlülüklerin yerine getirilip 

getirilemediğini değerlendirerek, elde edilen yıllık net karın dağıtımı konusunda bu yönerge 

hükümleri doğrultusunda karar alır. 

ı) Dava açılması, sulh ve feragate karar verilmesi ve alacak tahsilinden vazgeçilmesi vb. konular 

ile ilgili kararları alır. 

 

Yürütme Kurulunun Çalışma Esasları 

Madde 9 - a) Yürütme Kurulu, Yürütme Kurulu Başkanının yazılı veya sözlü çağrısı üzerine 

yılda bir defadan az olmamak üzere toplanır. Yürütme Kurulu Başkanı göreceği lüzum üzerine, 

Yürütme Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. 

b) Yürütme Kurulu üye tamsayısı ile toplanır. Toplantılara ait gündem, Yürütme Kurulu 

Başkanı tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu üyeleri gündeme ilişkin önerilerde bulunabilir. 

Kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Alınan kararlar Karar Defterine yazılır. 

c) İşletme Sorumlusu / Müdürü, oy hakkı olmaksızın Yürütme Kurulu toplantılarına katılıp 

görüş ve önerilerde bulunabilir. Yürütme Kurulunun sekretarya iş ve işlemlerini İşletme 

Sorumlusu / Müdürü yürütür. 

d) Yürütme Kurulu, yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 

e) Yürütme Kurulu tarafından alınan tüm kararlar Üst Yöneticinin onayına sunulur, Onaylanan 

kararlar yürürlüğe girer. 

 

 



Yürütme Kurulu Başkanının Görevleri 

Madde 10 - a) Yürütme Kurulu Başkanı Yürütme Kuruluna başkanlık eder. 

b) Yürütme Kurulu üyelerini toplantıya çağırır ve toplantıya ilişkin gündemi belirler. 

c) Yürütme Kurulu üyelerinin çalışmalarında eşgüdümü sağlar. 

d) Yürütme Kurulu Başkanı, yaptığı iş ve işlemlerden dolayı Üst Yöneticiye karşı sorumludur.  

e) Üst Yönetici tarafından kendisine belirli sınırlar içerisinde devredilen harcama yetkisini 

kullanır. 

 

Denetim Kurulu 

Madde 11 - a) Denetim Kurulu, biri mali, biri iş ve sosyal güvenlik alanında deneyime sahip 

olmak şartıyla, Akademik veya İdari Personeller arasından Üst Yönetici tarafından 

görevlendirilen üç kişiden oluşur. Görev süresi 2 (İki) yıldır. Görev süresi bitenler yeniden 

görevlendirilebilir. Üst Yönetici gerekli gördüğü durumlarda, görev süresi tamamlanmadan 

Denetim Kurulu üyelerini görevden alabilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin 

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. 

b) Denetim Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır; kararlar ise toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu oyu ile alınır.  

c) Yürütme Kurulunda görev alan üyeler Denetim Kurulunda görev alamazlar. 

 

Denetim Kurulunun görevleri ve çalışma esasları 

Madde 12 - İktisadi İşletmenin, yönerge ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun idare 

edilip edilmediğinin, defter hesap ve kayıtlarının mevzuata uygun tutulup tutulmadığının tespiti 

amacıyla idari ve mali yönlerden; 

a) Yılda en az 1 (bir) defa olmak üzere takip eden dönemin sonuna kadar düzenli olarak denetim 

faaliyetini yürütmek ve hazırlanan denetim raporlarını Yürütme Kuruluna sunmak. 

b) Üst Yöneticinin kararı üzerine dönem ve süre kısıtlaması olmaksızın İktisadi İşletme 

İdaresinin tüm faaliyetlerini denetlemek ve denetim raporunu Üst Yöneticiye sunmak 

 

İşletme Sorumlusu / İşletme Müdürü 

Madde 13 - a) İktisadi işletmenin sorumlusudur. Görevlerinin ifası bakımından Üst Yönetici / 

Yürütme Kurulu / Yürütme Kurulu Başkanına karşı sorumludur.  

b) Üst Yönetici tarafından görevlendirilecek olan İktisadi işletme Sorumlusunun / Müdürünün, 

en az lisans mezunu ve mali konularda en az 5 (Beş) yıl tecrübe sahibi olması zorunludur. 

c) İşletme Sorumlusu / Müdürü Üst Yönetici / Yürütme Kurulu Başkanının devrettiği parasal 

sınırlar içerisinde Harcama Yetkilisi görevini, kendisine devredilen parasal sınırlar üzerindeki 

iş ve işlemler için ise Gerçekleştirme Görevlisi görevi yapar / yetkilerini kullanır.  



İşletme Sorumlusunun / İşletme Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 14 - a) Üst Yöneticinin / Yürütme Kurulu Başkanının ve Yürütme Kurulunun alacağı 

kararları icra eder.  

b) Harcama Yetkilisi olarak, Yürütme Kurulunca belirlenen parasal limitler dahilinde mal ve  

hizmet alımı ile yapım işleriyle ilgili harcamaları gerçekleştirir. Birimler için alınmış malları 

muhafaza ettirir ve birim gelirlerini tahsil ettirir. Kasa ve stok kontrollerini yapar veya yaptırır. 

c) İktisadi İşletme birimleri arasındaki gerekli eşgüdümü ve koordinasyonu sağlar. 

d) İşletme hizmetlerinin yürütülmesi için yapacağı yazışma ve sözleşmelerde Üst Yöneticinin 

/ Yürütme Kurulu Başkanının ve Yürütme Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde işveren vekili 

olarak imza atmaya yetkilidir. 

e) İktisadi İşletme personelinin amiri sıfatıyla, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli 

planlamaları yaparak bölüm veya birim sorumlularını / koordinatörlerini görevlendirir, 

personelin sevk ve idaresini sağlar. 

f) İşletmenin yükümlülüğü olan vergi, fon, aidat, prim ve benzeri mali yükümlülükleri süresi 

içinde yerine getirerek, kamu idareleri ile diğer kuruluşlarla yapılan yazışmalarda İktisadi 

İşletmeyi temsil eder. 

g) Hizmetlerin yürütülebilmesi yönünden; bankalarda vadeli, vadesiz ve yatırım hesapları 

açmak, bu hesaplara para yatırmak, para çekmek, bu hesaplarda oluşan mevduatların 

değerlendirilmesi yönünde gerekli bankacılık olanaklarını kullanmak, POS başvurusu yapmak, 

ödeme talimatı vermek ve bu işlemleri yürütülmesi sırasında ortaya çıkan belgeleri imzalamak, 

h) Üst Yönetici / Yürütme Kurulu Başkanı / Yürütme Kurulu tarafından verilecek diğer 

görevleri yapmak, 

ı) İktisadi İşletme Sorumlusu / Müdürü, kendisine verilen görevleri mevzuata ve usullere uygun 

olarak yürütülmesinden, düzenlediği belgelerin doğruluğundan ve işletmedeki diğer görevliler 

tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapması gereken kontrollerden sorumludur.  

 

Diğer Görevli Personel 

Madde 15 – İktisadi İşletme Müdürlüğünün hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; 

a) İhtiyaç olması durumunda, Yürütme Kurulunun önerisi Üst Yöneticinin onayı ile İşletme 

Sorumlusuna / Müdürüne yardımcı olmak amacıyla Üniversite personelleri arasından yeterli 

sayıda İşletme Müdür yardımcısı görevlendirilebilir. 

b) Bedeli işletme gelirlerinden karşılanmak üzere, Yürütme Kurulunun kararı Üst Yöneticinin 

onayı ile daimi veya geçici / kısmi veya tam zamanlı personel / öğrenci çalıştırılabilir. 

c) İşletmede istihdam edilecek veya iş akdi sonlandırılacak daimi veya geçici personelin işe 

giriş – çıkış işlemleri, aylık işçi ücretleri, fazla çalışma ücretleri, işçi prim ve ikramiye ücretleri, 

işçilerin niteliği - mesleki bilgisi ve gayretli çalışması dikkate alınarak İş kanununa ve ilgili 

mevzuata aykırı olmamak üzere uygulanacak tüm mali / sosyal haklar ve bu hakların artış / 

azalış oranları Yürütme Kurulu ve Üst Yöneticinin gözetiminde İşletme Sorumlusu / Müdürü 

tarafından gerçekleştirilir.  



Diğer Görevli Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 16 – Üst Yönetici tarafından görevlendirilen işletme müdür yardımcısı ile işletme 

sorumlusu / müdürü tarafından görevlendirilen bölüm ve birim yetkilisi / koordinatörlerinin 

görevleri şunlardır. 

a) Sorumlu olduğu birimlerde, mevzuat hükümleri, yönerge ve genelgeler, Yürütme Kurulu 

kararları ve İktisadi İşletme Sorumlusu / Müdürü tarafından verilen talimatlara uygun olarak 

bölüm / birim ve tesislerin sevk ve idaresini icra eder. 

b) Sorumlu olduğu birimlerde, işletme tarafından sunulan hizmetlerin, aksatılmadan 

yürütülmesi ve birimlerin sürekli hizmete hazır tutulması için gerekli önlemleri alır. 

c) Sorumlu olduğu birimlerde, çalışan personelin sevk ve idaresi ile çalışma gün ve saatlerini 

belirleyerek personelin yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni gibi izinlerini takip edip, bunlara 

ilişkin belgeleri İşletme Müdürlüğüne sunar. 

d) Sorumlu olduğu birimlerde, alımı yapılacak tüm mal ve hizmetler ile bakım, onarım işleri  

kapsamında gereken ihtiyaçları belirler, piyasa fiyat araştırmalarını yapar, ürün ve hizmetleri 

eksiksiz teslim alarak usulüne uygun şekilde muhafaza eder, ilgili defter ve belgelere / 

elektronik ortamlara giriş çıkış kayıtlarını yapar ve ürünlerin sevk ve idaresini sağlar.  

e) Sorumlu olduğu birimlerde, gıda güvenliği sistemlerinin uygulanmasından, personel ve 

hizmet yeri hijyeni ile hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin koruma, sağlığa uygunluk 

ve sanitasyonundan sorumludur. 

f) Sorumlu olduğu birimlerde, gelirlerin tahsili ve giderlerin takibinden sorumludur. 

g) Sorumlu olduğu birimlerde, mevcut her türlü taşınır ve taşınmazın korunması, kayıtlarının 

tutulması ve muhafazasını sağlamaktan sorumludur. 

h)  Sorumlu olduğu birimin iç ve dış güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri alır veya aldırır. 

ı) Sorumlu olduğu birimlerde, yapılan mal ve hizmet satışlarının günlük kayıtlarının tutar, 

düzenlenmesi gereken fatura, tahsilat makbuzu ve günlük Z raporu gibi tüm belgeleri eksiksiz 

düzenler ve muhasebeye teslim eder. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

 

Hizmetlerin Yürütülmesi 

Madde 17 - a) İktisadi İşletme tarafından yürütülen tüm hizmetler, Yürütme Kurulunun 

gözetim ve denetiminde, İşletme Sorumlusu / Müdürü tarafından yürütülür. İşletme Sorumlusu 

/ Müdürü bu görevi birim sorumluları eliyle de yürütebilir.  

b) İktisadi İşletme, üniversitenin tüm hizmet bina ve birimlerindeki fiziki alanları, söz konusu 

faaliyetlerin cari masrafları kendi bütçesinden karşılanmak üzere, eğitim, uygulama ve diğer 

organizasyon faaliyetleri için Yürütme Kurulu Kararı ve Üst Yöneticinin onayı ile kullanabilir. 



c) İktisadi İşletme tarafından düzenlenecek kurs, seminer, gezi, vb tüm organizasyon faaliyetleri 

için, ilgili alanda hizmet vermek üzere, Üst Yöneticinin görevlendireceği Üniversite 

personelinden yararlanılabilir.  

 

Mali İşler 

Madde 18 - İktisadi İşletmenin faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla, her türlü mal ve hizmet 

alımı, tüm ödeme, tahsilat, avans, banka ve kasa sayım işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde 

gerçekleştirilir: 

a) Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, Yürütme Kurulunca belirlenen parasal sınırlar 

dahilinde, gerekli Piyasa Araştırması yapılarak Kamu İhale Kanunu kapsamında 

gerçekleştirilir. 

b) İşletmenin faaliyetleri kapsamında elde edilen gelirler işletmenin konu ve amacına uygun 

olarak harcanır. Ödeme ve tahsilatların milli bankalar aracılığı ile yapılmasında, kasada 

bulundurulacak nakit tutarının belirlenmesinde (işin gereği olarak saat 16.00 dan sonra ve tatil 

günlerinde yapılan tahsilat kurum kasasında saklanır ve ilk mesai günü bankaya yatırılır) ve 

verilen avansların kapatılmasında Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarınca işletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller, 

Maliye Bakanlığı belirlemeleri ve yılı Bütçe Kanunu hükümleri göz önünde bulundurularak 

sürdürülür.  

c) İşletmede verilen hizmet karşılığı gelir ve giderlerin muhasebe işlemleri güncel mali mevzuat 

hükümlerine göre tutulur. 

d) İşletmenin bilanço ve gelir gider tablosu her yılsonu dönemler itibariyle İktisadi İşletme 

Sorumlusu / Müdürü tarafından hazırlattırılarak Yürütme Kurulunun onayına sunulur. 

e) Ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle satın alma / harcama işlemlerinde kullanılmak üzere görevli 

personele Bütçe Kanununda belirtilen miktarın 5 (Beş) katına kadar avans verilebilir. Avansın 

en geç bir ay (30 gün) içinde mahsubu veya iadesi sağlanır. 

f) İşletmenin nakit yönetimi Kamu Haznedarlığı Tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak 

yürütülür.  

g) İşletmede tahsilat yapan görevliler, limitlerin altındaki tahsilatı en geç üç gün içinde, 

limitlerin üzerindeki tahsilatları ise aynı gün içinde işletmenin banka hesabına yatırmak 

zorundadır. 

h) Birim kasalarında bulunan nakit, İşletme Sorumlusu / Müdürü veya görevlendireceği bir 

personel ile birim sorumlusu tarafından belirsiz günlerde sayım yapılmak suretiyle kontrol 

edilir ve sayım sonuçları bir tutanakla tespit edilir. 

ı) İktisadi İşletmenin yılsonu net karından Üniversite özel bütçesine aktarılacak kar payı tutarı, 

Yürütme Kurulunun teklifi ve Üst Yöneticinin onayıyla belirlenir. 

i) İktisadi işletme tarafından işletilen birimlerde, Kocaeli Üniversitesi mensupları, emeklileri 

ile bunların eş ve çocukları, kamu görevlileri veya Yürütme Kurulunca uygun görülecek diğer 

kurum ve kişilere Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek oranlarda indirim uygulanabilir. 



j) Fiyatların tespitinde en az % 10 kar payı esas alınır. Yürütme Kurulunun yapacağı ürün ve 

hizmet bedellerindeki indirimden sonraki bedel, ürün veya hizmetin maliyetinden az olamaz. 

k) İşletme, vergi kanunları ve diğer mevzuat hükümlerine göre muhasebe sistemini kurmak, 

uygulamak ve tutulması zorunlu defterleri tasdik ettirerek kullanmakla yükümlüdür. 

l) İşletme ile ilgili fatura, perakende satış belgesi, irsaliye, bordro, karar, rapor, yazı, mektup, 

telgraf, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname, hak ediş vb. her türlü belge, ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak düzenlenir ve uygun ortamlarda ilgili mevzuatında belirtilen süreler 

içerisinde muhafaza edilir.  

m) Maddi duran varlıklardaki değer artışları sermayeye ilave edilir. 

 

Gelirler 

Madde 19 - İşletmenin gelirleri;  

a) Mal ve Hizmet Satış gelirleri, Her türlü organizasyon gelirleri, Faiz / Kar Payı ve diğer 

yatırım gelirleri, Her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile diğer benzer gelirlerden oluşur. 

 

Giderler 

Madde 20 - İşletmenin giderleri;  

a) Mal ve Hizmet alım giderleri, Demirbaş alım giderleri, Yapım – bakım – onarım - mimarî 

proje ve peyzaj giderleri, Personel ücretleri, fazla çalışma ücretleri ve diğer ücret niteliğinde 

sayılan mali giderler, İşletmenin işletilmesiyle ilgili vergi – resim ve harçlar, yürütülen diğer 

faaliyetlerden doğan giderler, hizmet üretim - genel yönetim - pazarlama satış ve dağıtım 

giderleri, elektrik – su ve yakıt giderleri, muhasebe – müşavirlik – yargı ve diğer danışmanlık 

giderleri, ilan, reklam ve basılı yayın giderleri, amortisman ve karşılık giderleri ile Yürütme 

Kurulunca alınacak kararlara istinaden yapılacak olan ve yukarda sayılmayan diğer giderler. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Madde 21 - Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince, görev ve unvanı ne 

olursa olsun hiçbir kişi ve personel işletmenin hizmetlerinden bedelini ödemeden 

yararlandırılamaz. Ancak “Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor 

İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği gereği, salonlar ve spor tesisleri eğitim öğretim amaçlı 

faaliyetler ve Üniversitemiz tarafından yapılan organizasyonlar için ücretsiz tahsis edilebilir. 

Üniversite tarafından düzenlenen bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılımcı olarak davet 

edilenlere, konuklara ve diğer kullanıcılara verilen hizmetler için belirli oranlarda indirim 

uygulanması ancak Yürütme Kurulu kararı ile mümkündür. 



Madde 22 - İktisadi İşletme Sorumlusu / Müdürünün teklifi ve Yürütme Kurulunun onayı ile 

işletmenin ihtiyaç duyulan tesislerinde, dışarıdan hizmet satın alınmak suretiyle alt yüklenici / 

iş gören çalıştırılabilir. 

Madde 23 - İşletme muhasebe işlemlerinin yapılması kapsamında, işletmede Mali Müşavir 

bulunmaması durumunda; Mali kaynakların dengeli ve verimli bir şekilde kullanılması, 

işletmenin ticari faaliyetleri ile ilgili yasal mevzuatların uygulanmasının sağlanması, İşletmede 

göreve başlayan ve görevinden ayrılan personelin SGK giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, 

resmi kurumlara bildirilmesi zorunlu olan her türlü beyanname ile formların düzenlenmesi ve 

bildirilmesi, aylık, üç aylık ve yıllık bilanço, gelir – gider tablosu ve mizanların çıkarılması, 

yılsonu kapanış ve devir işlemlerinin yapılması ve muhasebe içi, iç kontrol ve denetim 

mekanizmasının işlerliğinin kontrolünü yapmak amacıyla bu hizmet, dışarıdan hizmet alımı 

şeklinde karşılanabilir. 

Madde 24 - Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, bu yönergenin hazırlanmasında temel 

teşkil eden yasal mevzuatlarda bulunan hükümler ile Yürütme Kurulu tarafından alınacak 

kararlar uygulanır.  

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 25 - Üniversitemiz Senatosunun, 25.11.2004 tarih 2004/13 sayılı toplantısında, 11 sıra 

sayılı kararıyla kabul edilen Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 

Başkanlığı İktisadi İşletme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Yürürlük 

Madde 26 - Bu Yönerge Kocaeli Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren 

yürürlüğe girer.  

 

Yürütme 

Madde 27 - Bu Yönerge hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 


