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VÖtJEHtELiI(

S.cıyı:2914~

"nkor.ı Sosya! Bilimler Üniyersitesincen:

ANKARA SOSYAL BiliMLER Ü1\İ\TRSİTESİ DÖNER SER~LIYE

İŞLETMESi YÖNEHIELiCİ

BİRİNCİ BÖLG~1

Am.ıç. K.ıp~am. D:'!yan.ık YC Tamııılar

.\maç

J\L\()DE 1 - (I) Bu YönetmcliğinamJel: Anb"" Sosy~ıı Bilimler Ülli\'cr<;iıesi Dönı:r Sernı;~yc İşkın1l'siııi'l
faaliyet alanlar!nJ. yönetim orgJnlarına. semıaye limitine ye işkyişinc ilişkin esasbn dü/eııh:1l1cktir.

Kapsam

MADDE 2 - (I) Bu Yönetmelik, Ankaro Sosyal Bilimler Ünivcrsiı':siniıı Lim eğitim. öğrc'.i:ıı, ar~~tırm2 ve
uygulamJ birimlerinin döner scmıayc faaliyetlerine ilişkin hliküınh:ri k~lrsar.

Day:mak

;\IAODE 3 - (i) Bu Yönetmelik, 4111/1931 tarihli 2547 s<!)'IJı Yü!,scki1ğr.;:tim Kap.vm:nu:ı ı.ı üncü ye 58 inci
maddelerine dayanılarak hazırlJıılıııştır.

Tanımlar

MADDE ~ - (I) Bu Yöıı"tmCıiktc geçen:

a) İşletme: Ankara Sosyal Bilimler Üni\"ersitesi Dö:ıer Sermaye İşletmesini.

b) Rektör: Ankara Sosy:ıl Uilimler Üni\'ersitesi Rdıiirünü.

e) Oni\'Crsiıe: Ank:ıra Sosyal Bilimı~r Ünivc!"sitc'lini,

ç) Yönetim Kumlu: Ankara Sosyal Bilimler Ünin'!"sitcsi Yönetim Kurult!1l'.1

ifade cd("r.

İKİNCi ııÖLÜM

F.1:ıliyct Akın:. Yönetim Org~nl.:lr: \"C Sc:maye Limiri

yapılır:

a) Yüı...sek~iğ:rc!im kurumları dışıııd;ı\.;i kuru:uş!al" ilc gerçek vc tü;'~1 kişilerec ı;!lcp edil,,;.:ek J.,.o:ıtll;m1:ıbiliııı~C'ı
görliş wrmcL proje araştırma ve bcnzcri l1ızmcl!;:r y:ı;m;,~k. seminer. k:ınfer:lI1s. ~Cmr(ı7yıını::ır d:i7cıılc:;lc'l.,:.

bı Hcr tii:"lıi hmuc:ı ar:ıştırma. gc!i~tircıC'. ııyg:~ıbl"1:ı. sosyal (leney. c!~nışıııa;ll:k, ''{'ri H.' bilgi :ınali7i. ölçme.
plan L::zırl:ln1.:-.k\'(' bu işlerle ilgili uygula:n:ılıiz:r:cı'eri yapm,~k.

c) Bilg: işlem rırgJnizasyonu. iş dcJı.:r!l:n~ir;lıl1(,s: ye benıeri hi/metleri y"rm:'lk.

dı Ü:ıi\":r:;ih:nin bilgi"ay,ı, alt yupısmı kullamı:-~,k her türHi iş ye hizmetlerin üretilmesini s::ıK:l:mıal..:.
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c) ilircylrri'l bilgi t0p!mmlll:ıu)'um sağlamabrı ve bı: top!U!nd:ı ya51m~:ırını d:ıh:t iyi kontf(,1 d"h:lmckri iı;in
ekonomik \'c sosyal hayatın tüm c\TcI;:-rine aktifbir şekilde btı!ın11~ırına imbn \'(Tll1cl Jmacıyb. y:ıbJncl Ji!.
bilgisayar kullanımı. iletişim becerileri. nitd ye ni,:c1 arilştırr~~1yönteomieri \:ıaşt:ı olm;IK iiıeore illt:y:ıç dllyul:ıc:ık
abnl:ırda kurslar düzenlemek. bL! am<!çlrı gcre\;ir~e ulusal ve l!1l!sbrJr;-:~ıkl1ruluş!~lfla işhıl i0i iı;iııck p:\.jckr
h:ızırlam.:ık ve tıygul:ım3k.

n Mevcut fizil:i br::ısitcyi t\cğ:cr1('lıdircrek biri!Tıkrİ'1 [ı~liye~ ~lJ:ıl:ırı ik :;;nırlı obr::k iş YC hi'lr'et iife:r:ıc~,.
elde edilen ürünleri önceden Rekteırün izni :ı1ınm:.ık şartıyl:ı ]l37;,r1:muk \'C ~:,tırı~! :::.ır.ı!m:ı.k i:nrc- S.:ıt15 \'C !.:~;lir y.:rleri
açmak.

g) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını sağb!11Jk.

Yönclim or~anı~rı

:\IADDE 6 - (I) Üni\'ersitenin Yönetim Kumlu işletmenin d~ yönelim kur.ıludur.

(2) Üniversite Yöneıim Kumlu. yeıl,:ilcrini uygun gördüilli ölç'öde kıınıbc::ı~\: Yürülım: Kumlun:ı (k\Tedchilir.
Yüriilme Kumlu. Ünhwsite Yönetim Kumlu tıral'ından seç'i!ccck bir rektör yırdımcısı ilc d'~I~Jal:ır. yii'\:s:ktı:\:ııl
mUdürleri ye diğer öğrctim üyelcri ar:ısındııı scçile-:ck iiç ü)",: "C bir nıuh<'lscbc yctkilisi clnıok (;7crc b~~ kiş:\,."kn
oluşur. Yliriilmc Kumlu. cn az üç üycnin katı!:nıı ilc lOfllanır ve k;;fJrbr t:yc t:1r.ıs<\yl~mııı :-:;11tr(\£.ll'ı!ı'~ıı ik alınır.

Serm:ıye limiti

;\IADDE 7 - (I) Döner Sermaye İşletmesinin scrm:ıye limiti ıooca (("'nhin) TL 'G:r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ye Son Hükümler

Hüküm buhınmay:m haller

MADDE 8 - (I) Bu Yönetmelikte hüküm bı:lunımıy:ın !uııı.:r~~; 5/7/11)8:; fa:'ihli ve I}:Oc)5:s:ıy,l: lh~smi
GIJZctc'dc yayımlanan 25":7 Sayılı Yükseköğretim K:ı!1llml'nun 5S. ~1.:Jd.~~sine Göre Diıııcr Si,;!1~l:YC' i:;:lc:;ncl:ri:ıin
Kumlmasınd:ı Uyulacak Es<ıslnra İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli vc 2fi509 s:ıyılı Rcsm: G"zı.:lc'c!.: Y'lYl!1lbn~p.
Döner Scrma.yeli işletmeh:r Biitçe ve f\tııha.sebe Yönetmd:ği ilc ilgili diğer pl-:.:'vzlı:l1 !üil,Jimlcri uyguhınır.

Harcama yetkilisi

l\lADDE 9 - (I) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rekti.\r bu yı~t'.;jSiııi UygUi gördi.i~ü ~)!çi;dl'.
yardımcılarına. dekanıara veya enstitü. yüksekokul, uygubma ve araştım13 ml'rkezi nıü •.~ürk:"in~ dc', n:dd~i!ir.

Yürürlük

;\L\DDE ıo - (J) Bu Yönetmelik yayımı tJri:iindc yi.hi:rICğc girer.

Yürütmc

:\oIADOE i i - ( I) Bu Yönetmelik hükümlcrini AnkJra Sosyal Bilimle:" Üni \'ersitesi R..::~~t5rüyürütür.
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