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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-90349432-841.99-62315773 31.10.2022
Konu : DÖSE İşletmelerinin Açma, Kapatma
              ve Diğer İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Bakanlığımız Destek Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen 318'inci Maddesinin (d) fıkrasında yer alan “Döner sermaye işletmesi 
kurmak ve Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek” görevi gereği olarak döner sermaye 
işletmesi kurulması, kapatılması, merkez saymanlık değişimleri, okul isim değişiklikleri, sermaye tahsisi, tenkisi, 
saymanların görevlendirilmesi ve il içi görev yeri değişikliklerine ilişkin talepler Genel Müdürlüğümüzce 
incelenmiştir. 

Bu kapsamda;
1-3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi 

Hakkında Kanun kapsamında ilgili genel müdürlükçe açılması uygun görülen Ek-1 listedeki okul/kurumların 
bünyelerinde 01/11/2022 tarihi itibariyle döner sermaye işletmesi kurulması ve kuruluşa ilişkin  Ek-2'de belirtilen 
açıklamalar doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi,

      2-Önceki yıllarda kurulduğu halde yeterli düzeyde çalışmayan, okulların/kurumların birleşmesi 
nedeniyle  ilgili genel müdürlükçe kapatılması teklif edilen Ek-3 listedeki döner sermaye işletmelerinin 31/10/2022 
tarihi itibariyle  kapatılması ve kapanışa ilişkin Ek-4'te belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi, 
  3-Görevlendirme sayman olarak teklif edilen ve Ek-5 genel listede ismi yer alan kişilerin 
görevlendirmelerinin ilgili Valiliklerce yapılarak sonucundan Genel Müdürlüğümüzün bilgilendirilmesi, 

4-Bakanlığımıza bağlı okul/kurum bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin Ek-5 genel listede 
belirtildiği şekilde düzenlenmesi, mali iş ve işlemlerinin ise belirtilen kadrolu/geçici görevlendirilen saymanlar 
tarafından yürütülmesine devam edilmesi,

5-Döner sermaye işletmesi kurulan okullarda, DÖSE gerçekleştirme görevlisi (teknik müdür yardımcılığı) 
görevini yürütmek üzere 1 (bir) adet ilave müdür yardımcılığı norm kadrosunun tahsisi,

6-Döner sermaye işletmesi kapatılan okullardaki ilave müdür yardımcılığı norm kadrosunun tenkisi,
  7-Merkez saymanlık olarak belirlenen okul/kurumlar ile bağlı döner sermaye işletmelerinin iş ve 

işlemlerini birlikte yürütecek olan saymanlarla ilgili olarak; merkez saymanlığı bulunan okul müdürünün 
başkanlığında bağlı saymanlıkların okul müdürleri ve saymandan oluşacak bir komisyon kurulacaktır. Komisyonca 
döner sermayelerin sayısı, iş ve işlemlerinin yoğunluğu, okulların birbirine olan mesafeleri de dikkate alınarak 
saymanın hangi okulda haftanın hangi günü görevlendirileceği belirlenecektir. Ayrıca, mükerrer parça başı/fazla 
çalışma ücretinin ödenmemesi gerekmektedir. Harcırah ödenmesi halinde ise bu ödemeyi yapacak okul 
belirlenecektir. Saymanların görev alanı dışında çalıştırılmaması ve kendilerine uygun çalışma ortamı sağlanması,

8-Döner sermaye açılma ve kapatılma taleplerinin 04/07/2018 tarihli ve 90349432-20-E.12823722 sayılı 
Bakan Onayı'nda belirtilen hususlara göre hazırlanacak belge ve bilgilerin 23/09/2019 tarih ve 
90349432-20-E.17844054 sayılı Bakan Onayı doğrultusunda valilikler tarafından okulun/ kurumun bağlı 
bulunduğu genel müdürlüğe gönderilmesi,

9-3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi 
Hakkında Kanun'un kapsamı dışında kurulu bulunan döner sermaye işletmelerinin kârlarının tamamının 3308 
sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına Şubat ayı 
sonuna kadar yatırılması,
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10-3423 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi 
Hakkında Kanun'a göre kurulu döner sermaye işletmelerinin sermaye tutarı 100.000.000 TL'dır. Bu sermayenin 
tamamı döner sermayeli okul ve kurumlarımıza dağıtılmıştır. Bu nedenle ödenmemiş sermaye talebinde 
bulunulmaması,

11-Ödenmiş (nakit) sermaye talebinde ise Bakan Onaylarında da belirtildiği gibi mal ve hizmet üretimine 
yönelik, kamu veya özel sektörle sözleşme (protokol) yapılmış olması gereklidir. Sözleşme bedelinin Döner 
Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği'nin 63. maddesi gereği en az %10'unun peşin alınmış olması,  en az 
ifadesinden de anlaşılacağı üzere sipariş bedelinin tamamının da alınabileceği veya o işin ilk madde malzeme 
bedelini karşılayacak kısmının peşin alınması önemlidir. Çünkü mevcut durumda enflasyon yüksek seyretmekte 
olduğundan mal üretimine yönelik ilk madde malzemenin öncelikle alınması, kamu kurumu ile sözleşme yapılmış 
ise ödeneğinin var olduğunu gösterir belgenin alınması ve mal veya hizmet üretiminde kullanılacak ilk madde ve 
malzeme alımı için yeterli naktin bulunmaması halinde ödenmiş (nakit) sermaye talep edilmesi, ödenmiş (nakit) 
sermaye gönderilen döner sermaye işletmelerinin 17.12.2021 tarihli ve 39259912 sayılı yazımızda belirtildiği 
şekilde muhasebe kaydını yaparak dekont ile birlikte yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze göndermesi,

 gerekmektedir.
12-Bilindiği gibi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3-e maddesinde (mesleki eğitime destek amacıyla) bu 

Kanun kapsamına giren kuruluşların Bakanlığımıza bağlı döner sermeye işletmelerinden yapacakları mal ve 
hizmet alımlarını ihale yapmaksızın almaları mümkündür.

   Ancak, adı geçen Kanun ve uygulama yönetmeliğinin ilgili maddesinde ''bizzat üretme'' şartı 
bulunmaktadır. Gerek sipariş açan kurumlarımız gerekse döner sermaye işletmeleri bu özel şarta hassasiyetle riayet 
edecekler ve siparişle ilgili sözleşmede (protokole) özellikle yazacaklardır. Döner sermaye işletmeleri bizzat 
üretemeyecekleri ya da mesleki eğitime katkısı olmayan, 3423 sayılı Kanun'un lafzına ve ruhuna uymayan hiçbir 
siparişi kabul etmeyeceklerdir.

 13-Özellikle döner sermaye işletmelerimizin harcama yetkilileri, mali ve muhasebe işlemlerinin kayıtlara 
alınması sırasında düzenleyecekleri belgelerden, tahsilat ve ödemeyle ilgili muhasebe fişinin ekindeki ispatlayıcı 
belgeleri dikkatle inceleyerek, doğru olduğunu gördükten sonra  imzalayacaklardır.

14-Bölüm veya atölyelerde döner sermaye çalışmasının yapılmadığı zamanlarda, idari personele fazla 
çalışma yaptırılmayacak ve ücreti de ödenmeyecektir.

15-Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı 
Üretim, Atölye Ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik'te belirtildiği gibi, 
parça başı üretiminde o iş için ayrılan işçiliğin %30'undan az olmamak üzere öğrenci hakkı ayrılacak ve 
ödenecektir. DÖSE işletmelerinin kuruluş amaçlarının maksimum düzeyde gerçekleştirilmesini sağlamak 
amacıyla; mümkün olan en fazla sayıda öğrenci ve kursiyere DÖSE işleri üzerinde uygulamalı eğitim 
yaptırılacaktır. Öğrencinin uygulamaya alınmadığı hiçbir iş (mal ve hizmet üretmediği) parça başı üretim 
sistemiyle yapılmayacaktır.
 16-Döner sermaye işletmelerimiz, internet bankacılığı işlemlerinde ise güvenlik düzeyini en üst seviyede 
kullanacaklardır. Ancak; tek kullanımlık şifre harcama yetkilisinde, interaktif bankacılık şifresi ise saymanda 
bulunacak, bu iki şifre hiçbir zaman tek kişi tarafından kullanılmayacaktır.

Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

                                                                                                        Levent ÖZİL
          Bakan a.                    

                                                                                                                                       Genel Müdür 

Ek:                            
1-Yeni Kurulan DÖSE İşletmeleri Listesi (Ek-1)
2-Kuruluşa İlişkin Yapılması Gereken İşlemler (Ek-2)
3-Döner Sermayesi Kapanan DÖSE İşletmeleri Listesi (Ek-3)
4-Kapanışa İlişkinYapılması Gereken İşlemler (Ek-4)
5-İllere Göre Merkez ve Bağlı DÖSE İşletmeleri Genel Listesi (Ek-5)
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Dağıtım:     
Gereği:    Bilgi:
Sayıştay Başkanlığına     Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
Hazine ve Maliye Bakanlığına    Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne     
 (Muhasebat ve  Mali Kontrol Genel Müd.)    Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne
Personel Genel Müdürlüğüne    Özel Eğt. ve Reh Hiz. Genel Müdürlüğüne
Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğüne        
 (2.Akşam Sanat Okulu) 
B Plânı


