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YÖNETMELİK

Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�nden:

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Döner Sermaye

İşletmes�n�n faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, sermaye l�m�t�ne ve �şley�ş�ne �l�şk�n esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�n�n eğ�t�m, öğret�m, araştırma

ve uygulama b�r�mler�n�n döner sermaye faal�yetler�ne �l�şk�n hükümler�n� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 14 üncü ve 58

�nc� maddeler� �le 5/7/1983 tar�hl� ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğret�m
Kanununun 58. Maddes�ne Göre Döner Sermaye İşletmeler�n�n Kurulmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�ğ�n
2 nc� maddes� hükümler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) İşletme: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Döner Sermaye İşletmes�n�,
b) Rektör: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Rektörünü,
c) Ün�vers�te: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�n�,
ç) Yönet�m Kurulu: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunu,
d) Yürütme Kurulu: Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Yönet�m Kurulunca oluşturulan Yürütme

Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmen�n Faal�yet Alanları, Yönet�m Organları,

Harcama Yetk�l�s� ve Sermaye L�m�t�

Faal�yet alanları
MADDE 5 – (1) İşletme, çalışmaları sırasında eğ�t�m ve öğret�m �le bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön

planda tutmak ve Ün�vers�ten�n esas faal�yetler�n� aksatmamak kaydıyla aşağıdak� faal�yetlerde bulunur:
a) Güzel sanatlar, müz�k ve sahne sanatları alanlarında; organ�zasyon yapmak, yarışmalar düzenlemek, alana

�l�şk�n yetenek bel�rleme, bu kapsamda yapılacak değerlend�rme çalışmaları �le özel yetenek sınavlarını organ�ze
etmek, her sev�yede kurslar açmak, kültür kongre merkez�, platolar �le d�ğer salonları eğ�t�m ve t�car� olarak
kullanmak ve bu amaçla platoları, kültür ve kongre merkezler� �le d�ğer salonları �şletmek, graf�k tasarımı, af�ş-broşür,
serg�, fuar düzenlenmes�, �ç ve dış mekan düzenlemeler�, b�r�mler�n faal�yet alanı �le �lg�l� tanıtım ve reklam f�lmler�,
senaryo, prodüks�yon, t�yatro, f�lm, v�deo, slayt, fotoğraf, reklam, �lan, yayın, röleve, restorasyon, radyo-TV, res�m,
heykel, müz�kl� oyunlar ve t�yatro oyunları yazılması, sahnelenmes�, bale ve t�yatro tems�ller� �le konser ve res�taller
düzenlemek, serg� ve benzer� h�zmetler� yapmak.

b) Yükseköğret�m kurumları dışındak� kuruluşlar �le gerçek ve tüzel k�ş�lerce talep ed�lecek proje hazırlama,
değerlend�rme ve gel�şt�rme, rapor hazırlama, danışmanlık h�zmetler�, kültür, sanat, sert�f�ka, test, anket, tanıtım
programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak; eğ�t�c�-öğret�c� sem�ner, kongre, konferans, sempozyum
h�zmetler�, plan, proje uygulama, deney, f�z�b�l�te çalışmaları, süreç değerlend�rmes� yapmak ve gel�şt�r�lmes�n�
sağlamak; kal�te kontrolü, tekn�k bakım, ekspert�z, ölçü ayarı yapmak ve bu h�zmetlere �l�şk�n raporları düzenlemek; �ş
ölçme, değerlend�rme ve organ�zasyonu �le bunlara �l�şk�n �şler yapmak.

c) Sosyal b�l�mlerle �lg�l� f�z�b�l�te etüdü, proje değerlend�rme ve gel�şt�rme, �ş organ�zasyonu, danışmanlık,
yabancı d�l, çev�r�, b�lg� �şlem, sosyal b�l�mler ve d�ğer eğ�t�m programları �le �lg�l� �ş ve h�zmetlere �l�şk�n basım ve
yayım yapmak.

ç) Eğ�t�m-öğret�m h�zmetler�n�n gerekt�rd�ğ� her türlü basılı malzeme, görsel-�ş�tsel eğ�t�m materyaller�,
b�lg�sayar ve telev�zyon-radyo programları, yardımcı ders ve test malzemeler�, deney ve uygulamaya �l�şk�n her türlü
eğ�t�c�, öğret�c�, tanıtıcı malzeme �le k�tler�n üret�lmes�, çoğaltılması, dağıtılması, satılması, k�ralanması, uygulanması
�le bunlara �l�şk�n �şler� ve benzer� h�zmetler� yapmak.

d) Gerçek ve tüzel k�ş�lerce talep ed�lecek müz�k aletler�n� yapmak, müz�k aletler� �le �lg�l� akort ayarları ve
bakım onarım h�zmetler� yapmak.

e) Mevcut f�z�k� kapas�tey� değerlend�rerek b�r�mler�n faal�yet alanları �le sınırlı olarak �ş ve h�zmet üretmek,
elde ed�len ürünler�n pazarlanması ve satılması �ç�n kampüs �ç�nde veya dışında satış ve teşh�r yerler� açmak veya
k�ralamak.

Yönet�m organları
MADDE 6 – (1) İşletmen�n yönet�m organı olan Yönet�m Kurulu, Ün�vers�te Yönet�m Kuruludur.



(2) Yönet�m Kurulu; İşletmey� �dare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturab�l�r ve yetk�ler�n� uygun gördüğü
ölçüde Yürütme Kuruluna devredeb�l�r. Yürütme Kurulu; Yönet�m Kurulu tarafından seç�lecek b�r rektör yardımcısı
�le dekanlar, meslek yüksekokulu ve yüksekokul müdürler� �le d�ğer öğret�m üyeler� arasından seç�lecek üç k�ş� ve b�r
muhasebe yetk�l�s� olmak üzere toplam beş k�ş�den oluşur.

(3) Yürütme Kurulu, başkanın çağrısı üzer�ne ve çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğuyla alınır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 7 – (1) İşletmen�n harcama yetk�l�s� Rektördür. Rektör, bu yetk�s�n� uygun gördüğü ölçüde rektör

yardımcılarına, dekanlara veya enst�tü, meslek yüksekokulu, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkez� müdürler�ne
devredeb�l�r.

Sermaye l�m�t�
MADDE 8 – (1) İşletmen�n sermaye l�m�t� 1.000,00 (B�n) Türk L�rasıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 Sayılı Yükseköğret�m Kanununun 58.

Maddes�ne Göre Döner Sermaye İşletmeler�n�n Kurulmasında Uyulacak Esaslara İl�şk�n Yönetmel�k, 1/5/2007 tar�hl�
ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayel� İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmel�ğ� ve �lg�l�
d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Ankara Müz�k ve Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


