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KÜRESEL GELİŞMELER

- Performans (sonuç) odaklı yönetim 

uygulamaları-Stratejik Planlama

- Kurumsal yönetim ilke ve uygulamaları

- Stratejik işbirlikleri 

- Bilgi toplumu uygulamaları ve erişim hakkı

- Kurumların sınır aşan hareketliliği

- Daralan kar marjları

- Üniversite-Sanayi işbirlikleri ve teknoparklar

- Payları borsada işlem gören şirketlerde 

artışlar



KÜRESEL GELĠġMELER

- Uyumlaştırma çabaları  (AB 

müktesebatına uyum gibi)

- Sermayenin korunması 

- Sermaye tedarikinin kolaylaştırılması 

- Yabancı sermaye ve yatırım çekme 

çabaları

- Eğitim, sağlık, medya ve kar amacı 

gütmeyen sektörlerin  büyümesi

- Tek kişilik şirket kuruluşları

- Tek kişilik  yönetim kurulu uygulamaları



DÖNER SERMAYELERĠN 

– SWOT Analizi

Mevcut döner sermaye 
işletmelerinin 
en güçlü yanı arkalarında 
kamu desteğinin/gücünün 
bulunmasıdır



Zayıf 

Yönleri

 Yetersiz örgütsel yapı

Mali bünyelerinin zayıflığı (Telif ve 

katkı payları ödemeleri konusunda Yükseköğretim 

Kanunu’nun 58. maddesi ile getirilen kısıtlamalar,)

 Ġnsangücü kaynakları (İşletmelerde 

hizmet alımı konusunda yaşanan sıkıntılar)

Kaynak yaratmamaları (İşletmelerin 

mali özerkliğinin yeterince sağlanamamış olması)

Bürokrasi (Döner sermaye işletmelerince 

gerçekleştirilen ihalelerin 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu’na tabi olması)

DÖNER SERMAYELERĠN 

– SWOT Analizi



FIRSATLAR

Eğitim, sağlık gibi geliĢen 

sektörlerde faaliyet göstermeleri

DÖNER SERMAYELERĠN 

– SWOT Analizi



TEHDĠT

Rakiplerin esnek ve dinamik bir 

organizasyona sahip olması

DÖNER SERMAYELERĠN 

– SWOT Analizi



ÇÖZÜM

KÜRESEL DEĞĠġĠMLERE AYAK 

UYDURACAK,

KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE  

DAYALI,

DĠNAMĠK BĠR ORGANĠZASYON

yani;

TEK ORTAKLI ANONĠM/LĠMĠTED 

ġĠRKET MODELĠ…



- Tek üyeli genel kurul (rektör),

- Yönetim kurulunda gerçek yada tüzel kişi temsilci 

ya da profesyonel yönetim kurulu açılımları,

- Bağımsız dış denetim ve iç denetim olanağı,

- CEO modeli,

- Performans odaklı yönetim  uygulamaları

- Uluslararası finansal raporlama ve denetim 

standartlarına uygun finansal raporlama,

- Her düzeyde (Yönetim kurulu, Genel kurul, 

Denetim kurulları) kurumsal yönetim uygulamaları.

TEK ORTAKLI ANONĠM ġĠRKET



ÜNİVERSİTE 

DÖNER SERMAYE 

AŞ/LTD.ŞTİ

Yönetim Kurulu

Profesyoneller/akademisyenler

Kamusal Denetim

(Maliye/Sayıştay/YÖK)

Bağımsız Dış Denetim/ İç denetim

Ortak

Genel Kurul

(Rektör)



NE YAPILABĠLĠR?

Döner Sermaye İşletmeleri Hakkındaki 

Mevzuatta Değişiklik Yapılabilir. Bu bağlamda;

Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik 

Yapılması ya da

Üniversitelerce Kurulacak Döner Sermaye 

Şirketleri Hakkında Kanun Taslağı 

hazırlanması mümkündür.



ÇÖZÜM ÇABALARI

 Sorunlar ilgili mevzuatın yeniden düzenlenmesi 
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla bir çok 
çalışma yapılmış; son olarak Maliye Bakanlığınca 
“Döner Sermayeli İşletmeler Kanun Tasarı 
Taslağı” hazırlanmıştır. 

 Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut 
Aydın’ın isteği doğrultusunda oluşturulan çalışma 
grubunca(Prof.Dr.U.AYDIN, Doç.Dr. A.YÜRÜK, 
Yrd.Doç.Dr. N.OKAN ve diğerleri) konuyla ilgili 
araştırmalarda bulunulmuş ve iki farklı 
düzenlemenin yapılabileceği sonucuna varılmıştır. 
Bu bağlamda iki taslak  hazırlanmıştır.



ÇALIġMANIN ANA HATLARI

 Döner sermaye işletmelerinin işleyişini kolaylaştırmak ve mali 
özerkliğini gerçekleştirmek amacına yönelik olarak hazırlanan 
taslaklarda mevcut ve kurulacak olan döner sermaye işletmelerinin 
şirket olarak örgütlenmesi ve özel hükümlere tabi kılınması yoluna 
gidilmiştir. 

 Türkiye’deki üniversiteler açısından yurtdışında olduğu gibi bu tür 
kuruluşlar kurma ya da bunlara katılma olanağının sağlanması, 
üniversitelerin faaliyetlerini yürütmeleri ve geliştirmeleri açısından 
faydalı olacaktır. 

 Üniversitelerce kurulacak şirketlerin kendilerinden beklenen amaca 
hizmet edebilmeleri, en uygun şirket modelinin belirlenmesini 
gerektirmektedir. Çalışmada Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda görüşmelerine başlanmış, ancak ara verilmiş bulunan 
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile de benimsenen tek ortaklı şirket 
modelinin bu amaçları gerçekleştirmeye elverişli olacağı 
düşünülmektedir.



SEÇENEKLER

 (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun mevcut 58. 
maddesinde değişiklik yapılarak üniversitelere şirket 
kurma olanağının tanınması birinci seçenek olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

 (2) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan  “Döner 
Sermayeli İşletmeler Kanun Tasarı Taslağı”nda olduğu 
gibi, konunun ayrı bir kanunla düzenlenmesi seçeneği 
üzerinde durulmuştur. 

 (3)Türk Ticaret Kanunu Tasarısına eklenecek bir madde 
ile üniversitelere şirket kurma olanağı tanınarak, 
üniversitelerce kurulacak şirketlerin bu Kanuna tabi 
kılınması söz konusu olup olamayacağı üzerinde 
durulmuştur. 



TERCĠH

 Türk Ticaret Kanunu Tasarısının TBMM genel kurulunda 
görüşülmesine ara verilmiştir. Ayrıca, ortada bir 
Yükseköğretim Kanunu mevcut iken üniversitelere şirket 
kurma olanağının Türk Ticaret Kanunu ile verilmesinin 
uygun olmayacağı görüşü hâkim olmuştur. 

 (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun mevcut 58. 
maddesinde değişiklik yapılarak üniversitelere şirket 
kurma olanağının tanınması 

 (2) Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan  “Döner 
Sermayeli İşletmeler Kanun Tasarı Taslağı”nda olduğu 
gibi, konunun ayrı bir kanunla düzenlenmesi



DURUM

 Üniversitelerce Kurulacak Döner Sermaye 
ġirketleri  Hakkında Kanun Tasarı Taslağı 
07.08.2010 tarihinde Anadolu Üniversitesinde 
çok geniĢ katılımlı bir toplantıda Maliye 
Bakanlığı Temsilcilerine ve baĢta Döner 
Sermaye Yöneticileri olmak üzere çok sayıda 
kimseye sunulmuĢ ve olumlu eleĢtiriler 
almıĢtır.

 Hazırlanan Tasarı Taslağı çoğaltılmıĢ olup, 
dileyen katılımcıya sunulabilecektir. AĢağıda 
bu taslağın anahatları yer almaktadır.



ÜNĠVERSĠTELERCE KURULACAK DÖNER 

SERMAYE ġĠRKETLERĠ  

HAKKINDA KANUN TASARI TASLAĞININ 

ANA HATLARI
 Tanım ve Amaç 

 MADDE 1- (1) Döner sermaye şirketleri, asgari sermayesi ilgili 
Bakanlıkça tespit edilen ve üniversitelerin amaçlarına hizmet etmek 
üzere kurulan, tek ortağı üniversite tüzel kişiliği olan anonim veya 
limited şirketlerdir.

 (2) Döner sermaye şirketleri, elde ettiği geliri üniversitenin güttüğü 
eğitim, bilim, araştırma gibi amaçlara özgüler. 

 KuruluĢ

 MADDE 2- (1) Döner sermaye şirketleri, üniversite yönetim 
kurulunun önerisi, Rektörün olumlu görüşü ve Yüksek Öğretim 
Kurulunun onayı ile yeni kuruluş yolu ile

 (2) Ya da üniversitelerin mevcut döner sermaye işletmelerinin döner 
sermaye anonim veya limited şirketi olarak yapılandırılması suretiyle 
de kurulabilir.



 Genel Kurul

 MADDE 3- Döner sermaye şirketleri adına Rektör; şirket genel kurulunun bütün 
yetkilerine sahiptir. Rektörün, genel kurul sıfatıyla aldığı bütün kararlar, ticaret siciline 
tescil edilir. 

 Genel Kurulun Yetkileri 

 MADDE 4- Genel kurul sıfatıyla Rektör; şirkete müdür ve denetçi atamaya, müdürleri 
ve denetçileri ibra ve azletmeye, ilgili yönetmeliğe uygun olarak katkı payı dağıtımına, 
anasözleşmenin değiştirilmesine ve şirketin feshine karar vermeye yetkilidir. Rektör 
bu yetkilerinden bir ya da birkaçını yönetim kuruluna devredebilir.

 Genel Kurul Kararlarının Ġptali

 MADDE 5- -

 Yönetim Kurulu

 Yönetim Kurulunun Seçimi, Tayini ve Görev Süresi

 MADDE 6- (1) Döner sermaye şirketlerini temsil ve idare etmek üzere yönetim 
kurulu, şirket ana sözleşmesi veya genel kurul kararı ile atanacak en az üç gerçek 
veya tüzel kişiden oluşur. 

 (2) Döner sermaye şirketlerinde, üniversite tüzel kişiliği dışındaki yönetim kurulu 
üyelerinin görev süresi 3 yıldır.

 Yönetim Kurulu Toplantıları

 MADDE 7- Yönetim kurulu çoğunluk ile toplanır ve karar alır. Yönetim kurulunda 
belirli veya belirlenebilir üyelere veto hakkı tanınabilir. Rektör, oyda eşitlik olması 
halinde, üstün oy hakkına sahiptir.

 Temsil

 MADDE 8- Döner sermaye şirketlerinde temsil yetkisi aksi ana sözleşmede 
belirtilmediği sürece çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. 



 ġirketle ĠĢlem Yapma Yasağı

 MADDE 9- Yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri 
genel kuruldan izin almaksızın kendi veya başkası 
namına bizzat veya dolayısıyla şirketle, şirket konusuna 
giren bir ticari işlem yapamaz.

 Sorumluluk

MADDE 10- Döner sermaye şirketlerini temsil ve idareye 
yetkili olanlar, görevleri sırasında alacaklılara ve 
üniversite tüzel kişiliğine kusurlarıyla verdikleri her türlü 
zarardan dolayı sorumludurlar.

 Denetim 

MADDE 11- Döner sermaye şirketlerinin denetimi, üyeleri 
yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî 
müşavir sıfatını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu 
tarafından gerçekleştirilir.



ġirketin Gelirleri ve Katkı Payı 

 MADDE 12- (1) Döner sermaye şirketinin gelirleri, şirket adına yapılan mal ve 
hizmet satışları ile faaliyet konusuna aykırı olmamak kaydıyla kabul edeceği 
yardım ve bağışlardan oluşur. 

 (2) Döner sermaye şirketlerince elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan 
kazanç ertesi yılın kazancına eklenir. 

 (3) Her eğitim-öğretim, araştırma veya uygulama birimi veya bölümü ile ilgili 
öğretim elemanlarının katkısıyla elde edilen kârın en az yüzde 35’i o kuruluş 
veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır. Kalan kısmı 
ise döner sermaye şirketi yönetim kurulunun belirleyeceği oranlar 
çerçevesinde paylaştırılır. Katkı paylarının dağıtılmasına ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

 (4) Yukarıdaki hüküm uyarınca kuruluş veya birimin araç, gereç, bilimsel 
araştırma ve diğer ihtiyaçlarına harcanmak üzere şirket gelirlerinden ayrılan 
en az %35’lik tutar, bu ihtiyaçların yanı sıra devam etmekte olan projelerin 
tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ile her türlü bakım ve onarım için 
harcanabilir.

 (5) -

 (6) Üniversitelerde araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere, 
üniversite şirketlerinden öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup 
olmadığına bakılmaksızın elde edilen her türlü gayrisafi hasılatın %5’inden az 
olmamak kaydıyla, üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği orandaki tutar, 
ileride kullanılmak üzere ayrılır. 



 Zarar

 MADDE 13- 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 324., 474., 546. ve 
556. maddeleri döner sermaye şirketleri hakkında da uygulanır. Şu 
kadar ki, üst üste üç yıl zarar eden döner sermaye şirketlerinin genel 
kurulca feshine karar verilir. 

 Son hükümler 

 MADDE 14- Döner sermaye şirketlerinin gelirleri her türlü vergiden 
muaftır.  

 MADDE 15- -

 MADDE 16- -

 MADDE 17- 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 58. maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

 MADDE 18- -

 MADDE 19- -



ÜNĠVERSĠTELERCE KURULACAK DÖNER 

SERMAYE ġĠRKETLERĠ  

HAKKINDA KANUN TASARI TASLAĞI

 GEÇĠCĠ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut 
döner sermaye işletmeleri bu tarihten itibaren iki yıl içinde tek ortaklı 
anonim veya limited şirket şekline dönüştürülmek zorundadır. 

 GEÇĠCĠ MADDE 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
kurulmuş bulunan döner sermaye işletmelerine ait taşınır ve 
taşınmaz mallar, araç, gereç, malzeme, demirbaş, taşıtlar ve her 
türlü hak ve yükümlülükler hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu 
Kanuna tabi şirketlere devredilmiş sayılır. 

 (2) Mevcut döner sermaye işletmelerinde istihdam edilen 657 sayılı 
Kanuna tabi personel tüm hak ve yükümlülükleriyle Üniversite tüzel 
kişiliklerine devredilir. 4857 sayılı Kanuna tabi personele ise 
işyerinin devrine ilişkin hükümler uygulanır. 



BEKLENTĠ VE ÖNERĠLER

1. Döner sermaye işletmelerini anonim şirkete dönüştürme konusunda 
eylem planı hazırlanmalıdır. Bizler de eylem planına katkıda 
bulunmalıyız

2. Katkı paylarında standart sağlanmalı ve katkı payı uygulamalarında 
teşvik sistemi getirilmelidir

3. Gelirlerin kullanımı ile ilgili olarak mevcut kısıtlamalar (araştırma 
fonu, araç, parça gibi) tamamen kaldırılmalıdır. Kaynakların 
yönetimi konusu tamamen yönetim kurullarına bırakılmalıdır.

4. Döner Sermaye-Teknopark/hastane ilişkileri saydam bir şekilde 
belirli kurallara bağlanmalıdır

5. Yurtdışında faaliyet gösteren döner sermayelerde personel istihdamı 
konusu açıklığa kavuşturulmalıdır

6. Üniversitelerde kurs, seminer, konferans, panel, özel sınav, 
danışmanlık ve telif ücretleri, sertifika programları gibi eğitim-
öğretim faaliyetlerinden sağlanan gelirler döner sermaye katkı 
payı hesabının dışında tutulmalıdır



SONUÇ

 Yaptığımız çalışma döner sermaye işletmeleri ile 
ilgili yeni bir model önerisi…

Mevcut uygulamaya göre oldukça radikal 
değişimi getiren bir model…

 Esnek, piyasadaki rakiplerle mücadele 
edebilecek tek ortaklı şirket modeli…

Özellikle son yıllarda önemi daha da artan eğitim 
ve sağlık gibi sektörlerde güçlü bir model…

 Bir öneri… Yararlanılacak yönlerinin olduğunu 
düşünüyoruz…



Ġlginiz için teĢekkürler,

Saygılarımızla…


