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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 90349432-20-E.17453325 18.09.2019
Konu : DÖSE İşletmelerinin

Açma İşlemleri

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi : 04/07/2018 tarihli ve 90349432-20-E.12823722 sayılı Bakan Onayı.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin
Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen 318'inci
maddesinin 1'inci fıkrasının (d) bendinde; “Döner sermaye işletmesi kurmak ve Bakanlığa
bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek” görevi Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğümüz uhdesine verilmiştir. 3423 sayılı "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve
Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun"a göre Bakanlığımıza bağlı
mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının bünyesinde döner sermaye işletmesi (DÖSE)
kurulmaktadır.

İlgi Onay'da döner sermaye işletmelerinin açılış işlemlerinin mali yılbaşı (02 Ocak)
itibariyle, kapanış işlemlerinin ise mali yılsonu (31 Aralık) itibariyle yapılması hüküm altına
alınmıştır. Ancak Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde yer alan mesleki ve teknik
eğitim hedeflerinde ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının döner sermaye
gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisinin %1’e düşürülmesi, döner sermaye
kapsamında gerçekleştirilen üretim hizmetlerinin miktar ve çeşitliliğinin artırılması,
öğrencilerin işbaşı eğitimleri ve öğretmenlerin gerçek üretim ortamlarında mesleki
gelişimlerinin sürekli desteklenmesi; buluş, patent ve marka üreten okulların öğrenci,
öğretmen ve yöneticilerinin döner sermaye kaynaklı gelirlerden pay almasının sağlanması
hedeflenmiştir. Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan hedeflerini
gerçekleştirmek amacıyla Ek-1 listede açılması talep edilen döner sermaye işletmelerinin ilgi
Onay'da belirtilen tarihler dışında, ivedilikle açılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

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

Döner Sermayesi Hakkında Kanun" kapsamında, Ek-1 listede yer alan okul/kurumların
bünyelerinde 01/10/2019 tarihi itibariyle döner sermaye işletmesi kurulması ve kuruluşa
ilişkin Ek-2'de belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi,

2- İlgili Valiliklerce Ek-1 listede açılan okullara, okulların birbirlerine uzaklıkları da
göz önünde bulundurularak, il genelindeki mevcut saymanların görevlendirmelerinin
yapılması ve Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi,

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

Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde Olurlarınıza arz ederim.
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İsmail ÇOLAK
Genel Müdür

Ek : 1-Yeni Kurulan DÖSE İşletmeleri Listesi (Ek-1)
2-Kuruluşa İlişkin Yapılması Gereken İşlemler (Ek-2)

Uygun görüşle arz ederim.

Reha DENEMEÇ
Bakan Yardımcısı

OLUR
18.09.2019

Ziya SELÇUK
Bakan


