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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL TESİSLERİ İŞLETME YÖNERGESİ 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 
Amaç 
Madde 1-Bu yönergenin amacı, Üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri, Kastamonu 
Üniversitesince düzenlenen bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklere katılımcı olarak davet edilenler ile 
diğer kamu mensubu personellerinin eş ve çocukları ile kanunen bakmakla yükümlü oldukları 
bireylerin yemek, konaklama ve diğer hizmetleri kapsayan sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, kurum 
içerisindeki mesleki dayanışmayı geliştirmek ve bu suretle personelin iş verimini artırmak öğrencilerin 
bağlı olduğu kuruma ait öz güvenlerini artırmak amacıyla, Sosyal Tesislerin kurulması ve işletilmesine 
ilişkin usul ve esasları düzenler. 
 
Kapsam 
Madde 2-Bu yönerge, Üniversitenin; eğitim ve dinlenme tesisi, konukevi, yurt, spor tesisleri, kreş, 
anaokulu, yemekhane, kantin, büfe, park ve otopark alanı, kafeterya, kültür ve kongre merkezi, sanat 
atölyesi, tiyatro salonu, sinema salonu vb. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı sosyal 
tesisler de verilecek olan hizmetleri kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3- Bu yönergenin dayanağı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 Maddesi, 03.02.1984 
tarih ve 18301 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko – Sosyal, 
Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği, 124 sayılı Yükseköğretim Üst 
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 32. Maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. Maddesi ve Maliye 
Bakanlığınca yayımlanan Kamu Kurum ve  kuruluşlarınca İşletilen Sosyal Tesislerin Muhasebe 
Uygulamalarına Dair Esas ve Usuller ile yıllık Bütçe Kanunlarıdır 
 
Tanımlar 
Madde 4- Bu yönergede geçen; 
a) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini, 
b) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörü’nü, 
c) Rektörlük: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’nü 
ç) Yönetim Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Sosyal Tesisler Yönetim  Kurulunu, 
d) İşletme: Kastamonu Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletmesi’ni 
e) Sosyal Tesisler Koordinatörü: Kastamonu Üniversitesi Sosyal Tesislerinden Sorumlu Rektör 
Yardımcısı’nı 
f) Tesis Müdürü: Sosyal Tesisler İşletmesinin Genel Yöneticisini 
g) Tesis Sorumlusu: Sosyal Tesisler İşletmesinin birimlerinden sorumlu olan  yetkililerini ifade eder. 
h) Denetleme Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Sosyal Tesisler Denetleme  Kurulu’nu ifade eder. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yönetim Kurulu, Görevleri ve Çalışma Esasları 

 
         Madde 5- Sosyal Tesisler ve İşletmeler, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve 
Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalıştırılır. Bu tesis ve işletmeler Sosyal Tesisler Yönetim 
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Kurulu sorumluluğunda tesis ve işletme müdürlüklerince aşağıda belirtilen usuller çerçevesinde 
yönetilir. 
 
Yönetim Kurulu 
           Madde 6- Yönetim Kurulu, SKS Daire Başkanlığından sorumlu Rektör Yardımcısı 
Başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri, SKS Daire Başkanı, 1 Akademik personel ve 1 İdari 
personelden olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Kurul üyeleri iki yıl süre ile atanır. Görev süresi 
bitenler yeniden atanabilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde sürenin bitmesini beklemeden 
görevlendirilen Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir. 
 
Yönetim Kurulunun Görevleri 
 Madde 7-Yönetim Kurulunun Görevleri Şunlardır. 
a) Hizmet ve etkinliklerin bu yönerge hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak 
b) Sosyal Tesis ve İşletmelere ait yıllık genel bütçe plânını hazırlamak.  
c) Sosyal Tesis ve İşletmelere yapılacak yeni yatırım ve büyük onarımlarla ilgili teklifler hazırlamak.  
ç) Sosyal Tesis ve İşletmelerde uygulanacak fiyat politikalarını Üniversite Yönetim Kuruluna teklif 
etmek.  
d) Sosyal Tesis ve İşletmelere verilecek avans miktarlarını belirlemek,                                                      e) 
Sosyal Tesis ve İşletmelerde sunulan hizmetlerden istifade edeceklerle ilgili prensip kararlarını     
Rektöre teklif etmek.                                                                                                             
f) Sosyal Tesis ve İşletmelere ait muhasebe kayıtlarının yasal kurallar çerçevesinde tutulmasını 
sağlamak.                                                                                                                               
g) Sosyal Tesis ve İşletmelerin idarî ve mali yönetiminin gereklerine ilişkin Rektöre teklifler 
sunmaktır.  
 h) Her yıl sonunda faaliyet raporu hazırlamak, 
 ı) Asgari ücretten fazla ücret ödemesi yapılacak işçilere ödenecek ücret ile 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi olup işletme için görevlendirilen personelin mesai harici çalışmalarına 
karşılık fazla mesai ödenmesi için talepte bulunmak  
 i)Sosyal tesislerdeki hizmeti yürütmek amacıyla, görevlendirilecek akademik ve idari personel, işçi, 
kısmı zamanlı öğrenci ve hizmet satın alma yöntemiyle çalıştırılacakların sayısı ve niteliği ile ilgili 
kararlar almak ve Rektör onayına sunmak.  
j) İşletme Müdürü’nce teklif edilen diğer konuları değerlendirmek ve karara bağlamak.  
 k) Tesislerin kullanılması ile ilgili uyulacak usul ve esasları düzenlemek, 
 l) Defter, kayıt ve hesapların mevzuata uygun tutulmasını gözetmek ve sağlamak, 
m) İşletmenin hizmet alanıyla ilgili birimlerinin yönetimini oluşturmak ve çalışma usul ve esasları 
hakkında yönergeler hazırlamak, 
  
Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları  
Madde 8- Yönetim kurulunun çalışma esasları şunlardır:  
a) Yönetim Kurulu en az 3 ayda bir toplanır. Kurul Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu’ 
nu toplantıya çağırabilir.  
b) Yönetim Kurulu’nun başkanlığını Rektör Yardımcısı olmadığı durumlarda Genel Sekreter yapar. 
Bu halde, oyların eşit olması durumunda Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış kabul edilir.  
c) Yürütme Kurulu toplantılarının raportörlüğünü, Sosyal Tesisler İşletme Müdürü yapar.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tesis Sorumluları ve Görevleri 
 
Sosyal Tesisler Koordinatörü Görevleri  
Madde 9- Sosyal Tesisler Koordinatörü, aşağıdaki görevleri yapmakla Rektöre karşı sorumludur. 
Ancak Sosyal Tesisler Koordinatörü yetki vermesi halinde bu görevler; Sağlık Kültür ve Spor Daire 
Başkanı tarafından yürütülür. Bu durumda Sosyal Tesisler Koordinatörü gerekli gördüğünde denetim 
görevini sürdürür. 
a) Bu Yönergeye ait hükümler ve Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda tesislerin işletilmesi ve 
düzeninin sağlanması,  
b) Tesislerde görevlendirilen personelin sevk ve idaresinin sağlanması,  
c)Tesisler ile ilgili belge ve kayıtların zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenmesi ve 
arşivlenmesinin yapılması ve takip edilmesi,  
ç) Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca işletilen sosyal tesislerin 
muhasebe uygulamalarına dair esas ve usullerdeki hükümler doğrultusunda işlemlerin kayda 
alınmasının sağlanması,  
d) İhtiyaçların karşılanmasında; Yönetim Kurulunun onayı alınarak ihale mevzuat hükümlerine göre 
yapılmasının sağlanması,  
e) Her ayın ilk haftasında Rektöre rapor verir 
  
İşletme Müdürü ve Görevleri 
Madde 10-Üniversite akademik veya idari personeli arasından bir kişi ya da Sağlık, Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığına bağlı ilgili şube müdürlerinden birisi Yönetim Kurulu Başkanı’nın teklifi üzerine 
Rektör tarafından işletme müdürü olarak görevlendirilir. İşletme müdürünün görevleri şunlardır:  
a) Sosyal Tesisler koordinatörünün sayılan görevlerine yardımcı olmak,  
b) İşletmeye bağlı tesislerin koordinasyonunu sağlamak,  
c) Sosyal Tesislerin gelir ve giderleri işlemlerini yerine getirmek,  
d) Sosyal Tesislerin ihtiyaçlarını karşılanmasında ihale mevzuatına göre işlemlerini yürütmek. 
 
Tesis  Sorumlusu ve Görevleri 
MADDE 11- İşletme birimlerindeki sevk ve idareden sorumlu olmak üzere her bir tesise, Yönetim 
Kurulu Başkanının önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilen birim sorumlusu aşağıdaki görevleri 
yapar. 
a) Birimin sevk ve idaresini; mevzuat hükümleri ve Yürütme Kurulu kararları ve İşletme Müdürünün 
verdiği talimatlara uygun olarak yerine getirir. 
b) Sorumlu olduğu işletmede çalışanların hizmetlerini aksatmadan yürütmelerini sağlar. 
c) Bağlı olduğu birimdeki tesisin bir bütün olarak korunması ve işler durumda olması için gereken 
önlemleri alır. 
d) Tüm demirbaş malzeme ve cihazların bakımını temizliğini ve en iyi şekilde çalışmasını temin 
etmek, Tesiste hizmetin gerektirdiği demirbaş ve malzemelerin kayıtlarını tutar. Malzeme ihtiyaçlarını 
belirleyerek satın alma birimine iletir. 
e) Her yıl sonunda Tesisin çalışması, ihtiyaçları ve karşılaşılan problemleri kapsayan bir rapor 
hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunulmak üzere İşletme Müdürlüğüne verir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Denetleme Kurulu ve Görevleri 

 
Denetleme Kurulu  
Madde 12- Denetleme Kurulu, iki yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen üç asil ve 2 yedek 
üyeden oluşur. Asil üyelerden birisinin görevinin sona ermesi durumunda birinci yedek üye yerine 
geçer. 
 
Denetleme Kurulunun Görevleri  
Madde 13- Denetleme Kurulunun Görevleri Şunlardır:  
a) Sosyal tesislerin idaresinin yönerge hükümlerine uygun idare edilip edilmediğini yılda bir ve gerek 
gördüğü zaman idari ve mali yönlerden denetlemek,  
b) Yıllık denetim sonunda, tüm gelir-gider ve mali raporların belgeleriyle birlikte incelenmesine 
dayanan bir rapor hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,  
c)  Yapılan ara denetim sonucu düzenlenen denetim raporunu Rektöre sunmak,  
d) Hazırlanan raporları Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğünde; genel zamanaşımı süresince 
saklanması için   Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına göndermek. 
 
 
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gelirler ve Giderler 

 
Gelirler  
Madde 14- Sosyal tesislerin gelirleri; bu yönergenin 2. maddesinde belirtilen mekânların 
işletilmesinden/işlettirilmesinden, kiralanmasından elde edilen ( kafeterya işletme gelirleri, sosyal tesis 
işletme gelirleri,  spor tesisi kira gelirleri, kültür amaçlı tesis kira gelirleri, mevduat faizleri) gelirlerden 
ve her türlü ayni/ nakdi bağış ve/veya yardımlardan oluşur. Toplanan gelirler, Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı banka hesabına her bir sosyal tesis için alt hesap oluşturulması kaydı ile yatırılır. Sosyal 
tesislerden elde edilen gelirler sadece sosyal tesis giderleri için kullanılacaktır. 
 
Giderler  
Madde 15- Sosyal tesislerden elde edilen gelirler Yönetim Kurulunun Kararları doğrultusunda 
mevzuata uygun iş ve işlemlere harcanır. Tesisler ile ilgili her türlü gelir ve giderlerin kanıtlayıcı belge 
ile belgelendirilmesi şarttır. Sosyal tesis gelirleri kurum hesabından bağımsız hesapta tutulması esastır. 
Sosyal tesislerin giderleri, her türlü gelir gerçekleşmelerine göre Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanlığı’ nın diğer giderler (09.6.0.07) fonksiyonunda ve ilgili ekonomik kodunda tertiplenecek ve 
bütçe gideri olarak harcanacaktır. Sosyal tesis giderleri için gereken alt hesap kodları açılması 
istenecektir. 
Sosyal tesislerin işletilmesi amacıyla, Tesislere alınacak mal, mamul mal ve hizmetler ile işletmelerin 
bakım ve onarımlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
hükümleri uygulanır.  
İşletme Müdürlüğü’nün hesap dönemi, takvim yılıdır. 
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ALTINCI BÖLÜM 
İşletme Esasları 

 
Sosyal Tesislerin İşletilmesi  
Madde 16- Tesislerin işletilmesinde, bu Yönergenin 14. Maddesinde belirtilen bütçe gelirlerinden 
karşılanmak üzere sosyal tesis hizmetlerinde hizmet satın alma yöntemiyle nitelikli personel çalıştırılır. 
Çalıştırılacak nitelikli personelin iş ve görev tanımları İşletme Müdürlüğü’nce yapılır. Ayrıca sosyal 
tesislerde kısmi zamanlı öğrenci de çalıştırılabilir. İhtiyaç halinde, Maliye Bakanlığınca yayımlanan 
bütçe uygulama talimatları doğrultusunda, Üniversite personeli (akademik/idari personel, teknik 
personel vs.) görevlendirilebilir. Ancak, geçici görevle görevlendirilecek personel sayısı asgari 
seviyede tutulur. Hizmetin gerekleri doğrultusunda, sürekli çalışma durumu göz önünde tutularak, 
Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği zamanlarda, ihtiyaç kadar personel fazla mesaiye çağırılabilir. Fazla 
mesai yaptırılan personele fazla mesai ücreti ödenir.  
Madde 17- Sosyal Tesislerde uygulanacak fiyat tarifesi her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan 
“Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” hükümleri dikkate alınarak asgari faydalanma bedeli dikkate 
alınarak, Yürütme Kurulunca belirlenir ve Rektör’ün onayı ile kesinleşir.  
Madde 18- Yönetim Kurulu, verilecek hizmetlerin türünü, satışa sunulacak mal ve hizmetlerin kalite, 
miktar ve fiyatlarını, rayiç değerlerini ve piyasa koşullarını göz önünde tutarak belirler. Ürün ve 
hizmetlerin fiyatları, maliyet bedellerinin altında belirlenemez. Mal ve hizmet alımının piyasadan 
temin edilmesi durumunda, fiyat, kalite ve talep koşulları göz önünde tutulur.  
Madde 19- Muhasebe yetkilisi mutemetleri işlemlerini, “Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin 
Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” ve 
“Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği” hükümleri çerçevesinde yaparlar.  
Madde 20- Muhasebe hizmetlerinde, Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Merkezi Yönetim Muhasebe 
Yönetmeliği” hükümleri esas alınacaktır. 
Madde 21- Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve kuruluş, Sosyal Tesis ve İşletmelerde 
verilen hizmetlerden bedelini ödemeden faydalandırılamaz. Tesisler için tespit edilen ücretler hizmetin 
alındığı tarihte ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.  
 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Diğer Hükümler 

 
Yürürlük  
Madde 22- Bu yönerge, 23 maddeden ibaret olup, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
Madde 23- Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 
 
 


