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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-90349432-841.99-33505337 30.09.2021
Konu : DÖSE İşletmelerinin
             Açma Kapatma İşlemleri

DAĞITIM YERLERİNE

 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı 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; döner sermaye işletmesi kurulması, kapatılması,  sermaye tahsisi, tenkisi ve 
saymanların görevlendirilmesine 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 Müdürlükler tarafından açılması uygun görülen 
Ek-1 listedeki okul/kurumların bünyelerinde 01/10/2021 tarihi itibarıyla döner sermaye işletmesi 
kurulması ve kuruluşa ilişkin Ek-2'de belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi,

2- Önceki yıllarda kurulduğu hâlde yeterli düzeyde çalışmayan, okulların/kurumların birleşmesi 
nedeniyle ilgili Genel Müdürlükçe kapatılması teklif edilen Ek-3 listedeki döner sermaye işletmelerinin 
30/09/2021 tarihi itibarıyla 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 kişilerden daha 
önce görevlendirmesi yapılmayanların Valiliklerce görevlendirmelerinin yapılarak sonucundan 
Bakanlığımıza bilgi verilmesi, 

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

5- Döner sermaye işletmesi kurulan okullarda, döner sermaye işletmesi gerçekleştirme görevlisi 
(teknik müdür yardımcılığı) görevini yürütmek üzere 1 (bir) 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; merkez saymanlığı bulunan okul müdürünün 
başkanlığında bağlı saymanlıkların okul müdürleri ve saymandan oluşacak bir komisyon kurulması, 
komisyonca döner sermayelerin sayısı, iş ve işlemlerinin yoğunluğu, okulların birbirine olan mesafeleri 
de dikkate alınarak saymanın hangi okulda haftanın hangi günü görevlendirileceğinin belirlenmesi, ayrıca 
mükerrer parça başı/fazla çalışma ücretinin ödenmemesi, harcırah ödenmesi hâlinde ise bu ödemeyi 
yapacak okulun belirlenmesi, saymanların görev alanı dışında çalıştırılmaması ve kendilerine uygun 
çalışma ortamının sağlanması,
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8- Sayman atama ve görev yeri değişikliklerinin Bakanlığımızın bilgisi dışında yapılmaması, 
9- Yazımız ve eklerinin Valiliklerce Ek-1 ve Ek-3 listede belirtilen okul/kurumlara ivedilikle 

ulaştırılması, okul ve kurumlarca yazı ve eklerinin dikkatlice incelenerek uygulanması, 
    hususlarında bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                           Kemal KARAHAN
                                                                                                                                 Bakan a.

         Genel Müdür V.          
                                                                                                                                                    

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)

Dağıtım:     
Gereği:     Bilgi:
 Sayıştay Başkanlığına        Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
 Hazine ve Maliye Bakanlığına       Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne
 (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 
 Personel Genel Müdürlüğüne
 Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğüne    
 (2.Akşam Sanat Okulu) 
 B Planı (Ankara, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, 
 Hatay, İstanbul, Konya, Malatya Valiliğine)


